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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ….…….……. 2020,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací
postupů orgánů veřejné moci
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I
V zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb.,
zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb.,
zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,
zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona
č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb.,
zákona č. 452/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 264/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 13a zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státní památkové péči
Čl. II
V zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.,
zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.,
zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona
č. 158/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se
§ 43a zrušuje.
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ČÁST TŘETÍ
Změna horního zákona
Čl. III
V zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb.,
zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb.,
zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 89/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 42 zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. IV
V zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona
č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb.,
zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 376/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 451/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 91/2018 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 46a zrušuje.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o geologických pracích
Čl. V
V zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb.,
zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se § 18 zrušuje.
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o právu petičním
Čl. VI
V zákoně č. 85/1990 Sb., o právu petičním, se za § 6 vkládá nový § 6a, který zní:
„§ 6a
(1) Ministerstvo vnitra umožní k sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni
a doručení petice státnímu orgánu využít nástroj pro sestavování elektronických petic podle
zákona upravujícího správu voleb (dále jen „nástroj“).
(2) Podpis občana pod peticí se v nástroji nahrazuje prohlášením o podpoře petice
potvrzeným občanem s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci
kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň na úrovni záruky značná.
(3) Údaje vedené v nástroji o petici a o počtu podpisů občanů pod peticí jsou veřejně
přístupné.
(4) Ministerstvo vnitra umožní tomu, kdo petici v nástroji sestavil, obstarat si
elektronický výpis ze zápisu o petici obsaženého v nástroji. Elektronický výpis obsahuje údaje
o občanech, kteří petici svým podpisem podpořili, stanovené v ustanovení § 4 odst. 1 a údaje
stanovené pro podpisové archy v ustanovení § 4 odst. 2.
(5) Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že petice sestavená v nástroji odporuje ustanovení § 1
odst. 3 nebo 4, neumožní další využití nástroje k opatření podpisů občanů pod ni a doručení
petice státnímu orgánu a vyrozumí o tom prostřednictvím nástroje toho, kdo petici v nástroji
sestavil.“.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd
Čl. VII
V zákoně č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění
zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb., zákona
č. 264/1992 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 211/2013 Sb., se § 23c zrušuje.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Čl. VIII
V zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona
č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb.,
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zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 221/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.
a zákona č. 196/2017 Sb., se § 64 včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o místních poplatcích
Čl. IX
V zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb.,
zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona
č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb., zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 278/2019 Sb., se
§ 16 zrušuje.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky
v mimosoudních rehabilitacích
Čl. X
V zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních
rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření předsednictva České
národní rady č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 250/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se §15a zrušuje.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl. XI
V zákoně č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti
v ochraně lesa, ve znění zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.
a zákona č. 183/2017 Sb., se § 1a zrušuje.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
Čl. XII
V zákoně č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky,
ve znění zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
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č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 367/2017 Sb. a zákona č. 113/2018 Sb., se § 1a zrušuje.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. XIII
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona
č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona
č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.
a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto:
1.

V § 8 se odstavec 8 zrušuje.

2.

V § 9 odst. 3 písm. a) se část věty za středníkem včetně středníku a včetně poznámky
pod čarou č. 1 zrušuje.

3.

§ 19m se zrušuje.
ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky a Slovenské republiky
Čl. XIV
V zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České
a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného v částce
116/1992 Sb., zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 9a zrušuje.
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ČÁST PATNÁCTÁ
Změna živnostenského zákona
Čl. XV
V § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 155/2010 Sb.,
zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se odstavce 11 až 16
zrušují.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
Čl. XVI
V zákoně č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění
zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 196/2017 Sb., se § 16a zrušuje.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o obecní policii
Čl. XVII
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona
č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 248/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 11a odst. 1 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno d).

2.

V § 11a se odstavce 3 až 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 3.
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ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XVIII
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona
č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb.,
zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona
č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb.,
zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb.,
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb.,
zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb.,
zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb.,
zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. 164/2019 Sb., zákona č. 228/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se
mění takto:
1.

§ 11a se zrušuje.

2.

V § 85 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „; rodný list se nepředkládá, lze-li
údaj o vztahu k dítěti zjistit z informačního systému veřejné správy“.
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3.

V § 85 odst. 4 úvodní části ustanovení se na konci textu věty první doplňují slova
„; rodný list se nepředkládá, lze-li údaj o vztahu k dítěti zjistit z informačního systému
veřejné správy“.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o bankách
Čl. XIX

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona
č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona
č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb.,
zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona
č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,
zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona
č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,
zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb.,
zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona
č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 38ae se odstavce 2 a 4 až 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

2.

V § 38af odst. 2 písm. f) se slova „elektronicky čitelných“ zrušují.

3.

V § 38af se odstavce 7 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 7.
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XX

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
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pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb.,
zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb.,
zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona
č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 75a zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky
Čl. XXI
V zákoně č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 465/2011 Sb.,
zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se § 6a zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. XXII
V zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona
č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.,
zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 18b zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna notářského řádu
Čl. XXIII
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona
č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,
zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb.,
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb.,
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zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.,
zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona
č. 94/2018 Sb., zákona č. 7/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb.,
se mění takto:
1.

Nadpis části desáté zní:
„OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ“.

2.

V části desáté se oddíl 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.
Dosavadní oddíly 2 a 3 se označují jako oddíly 1 a 2.
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o užitných vzorech
Čl. XXIV

V zákoně č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 196/2017 Sb., se § 20b včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. XXV
V § 23a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
ve znění zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 157/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.
a zákona č. 111/2019 Sb., se odstavce 7 až 10 a 12 a 13 zrušují.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 7 a dosavadní odstavec 14 se
označuje jako odstavec 8.
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Čl. XXVI
V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona
č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb.,
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona
č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona
č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
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zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb.,
zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zákonného opatření
Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 145/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 297/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 27a zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví
a zkoušení drahých kovů
Čl. XXVII
V zákoně č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti
puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 157/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se § 7a včetně poznámky pod čarou č. 16a zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Čl. XXVIII
Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření,
ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 461/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb.,
zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:
1.

V § 15 se odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 10d až 10f zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 4 až 7.

2.

V § 15 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

3.

§ 15a se včetně nadpisu zrušuje.
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ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. XXIX
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona
č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona
č. 404/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 173/2018 Sb.,
zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1.

V § 25a odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, rodné příjmení“.

2.

V § 25a odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) pohlaví,“,
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).

3.

V § 25a odst. 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:
„h) omezení svéprávnosti,
i) rodinný stav nebo registrované partnerství,“
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. XXX

Ustanovení § 12j zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 293/2013 Sb.
a zákona č. 315/2019 Sb., zní:
„§ 12j
Pro účely zákona o základních registrech se Úřad evropského veřejného žalobce
považuje za orgán veřejné moci, vůči němuž plní roli ústředního správního úřadu
ministerstvo; údaje v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních
uživatelů údajů a některých práv a povinností, které mají být vyjádřeny referenční vazbou, se
ve vztahu k Úřadu evropského veřejného žalobce takto uvádějí pouze tehdy, jsou-li
v základních registrech uvedeny.“.
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ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XXXI
V zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona
č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb.,
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření
Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.
a zákona č. 183/2017 Sb., se § 45b zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Čl. XXXII
V zákoně č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění
zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 80/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 5a zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl. XXXIII
V zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona
č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona
č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb.,
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb.,
zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 34c zrušuje.
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ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o dráhách
Čl. XXXIV
V zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona
č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb.,
zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb.,
zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona
č. 313/2019 Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 54a zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. XXXV
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona
č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 42/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb.,
zákona č. 315/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

§ 2a se zrušuje.

2.

V § 11aa se odstavec 3 zrušuje.

3.

V § 15a odst. 3 se slova „uvedených v § 2a“ zrušují.
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o neperiodických publikacích
Čl. XXXVI

V zákoně č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se
§ 5b zrušuje.
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ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o státní statistické službě
Čl. XXXVII
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb.,
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona
č. 275/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

§ 9a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5e, 5g, 5h a 5j zrušuje.

2.

V § 19a odst. 3 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 8a zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XXXVIII

V zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.,
zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb.,
zákona č. 135/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 48a zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXXIX
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.,
zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona
č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,
zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb.,
zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona
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č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,
zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb.,
zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona
č. 32/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 363/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se
mění takto:
1.

V § 63 odst. 3 se věty druhá a třetí včetně poznámek pod čarou č. 3a, 19a a 60 zrušují.

2.

V § 63 odst. 3 se slova „Státní orgány a další právnické“ nahrazují slovem „Právnické“.

3.

V § 63 se odstavce 5 až 11 zrušují.
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 5.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna lesního zákona
Čl. XL

V § 47 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 1/2005 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 62/2017 Sb., se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
Čl. XLI
V zákoně č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní
bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se § 10f zrušuje.
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XLII
V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona
č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb.,
zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb.,
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona
č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb.,
zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 41a zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XLIII
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb.,
zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb.,
zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb.,
zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb.,
zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb.,
zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona
č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 66/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 231/2017 Sb., zákona č. 290/2017 Sb., zákona
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č. 282/2018 Sb., zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb.,
zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 40 se odstavce 12 až 14 zrušují.
Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako odstavce 12 a 13.

2.

V § 40 odst. 13 se číslo „15“ nahrazuje číslem „12“.

3.

§ 41 se zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o civilním letectví
Čl. XLIV

V § 85g zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., se odstavce 2 až 6
zrušují.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 2 a 3.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o zemědělství
Čl. XLV
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona
č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb.,
zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona
č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 179/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 371/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb.,
zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona
č. 208/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 2fb se odstavce 3 až 8 zrušují.

2.

V § 3a se odstavce 3 až 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 9 až 14 se označují jako odstavce 3 až 8.

3.

V § 3a odst. 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „3“.

4.

V § 3a odst. 5 písm. d) se číslo „12“ nahrazuje číslem „6“.
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5.

V § 3a odst. 7 úvodní části ustanovení se číslo „12“ nahrazuje číslem „6“.

6.

§ 3r se včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XLVI

V zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění
dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona
č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb.,
zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb.,
zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 204/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 13a zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna veterinárního zákona
Čl. XLVII
V § 57 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona
č. 308/2011 Sb., se odstavce 3 až 8 zrušují.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. XLVIII
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „v rozsahu údajů stanovených tímto zákonem“ zrušují.

2.

Část jedenáctá se včetně nadpisu zrušuje.
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
ČL. XLIX
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona
č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona
č. 255/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1.

V § 160 odst. 2 písm. a) se číslo „15“ nahrazuje číslem „50“.

2.

V § 165a se odstavce 5 až 8 včetně poznámky pod čarou č. 24b zrušují.

3.

V § 167 se odstavce 5 až 8 zrušují.
ČÁST PADESÁTÁ
Čl. L
Změna zákona o cestovních dokladech

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona
č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb.,
zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 195/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1.

V § 20 se odstavec 4 zrušuje.
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Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.
2.

V § 29 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „odst. 6 a 7“ nahrazují slovy „odst. 3
a 4“.

3.

V § 29a odst. 3 úvodní části ustanovení se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 3“.

4.

V § 30 se odstavce 3 až 5 a 14 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 3 až 10 a dosavadní odstavec 15
se označuje jako odstavec 11.

5.

V § 30 odst. 5 se číslo „7“ nahrazuje číslem „4“.

6.

V § 30b odst. 1 úvodní části ustanovení se text „§ 30 odst. 10“ nahrazuje textem „§ 30
odst. 7“.

7.

V § 30b odst. 1 závěrečné části ustanovení se text „§ 30 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 30
odst. 3“.
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. LI

V zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona
č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 198/2017 Sb., zákona
č. 365/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 16a zrušuje.
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. LII
V § 53a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se odstavce 5 až 11
zrušují.
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ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna tiskového zákona
Čl. LIII
V zákoně č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
zákona č. 305/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona
č. …/2020 Sb., se § 17a zrušuje.
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o námořní plavbě
Čl. LIV
V zákoně č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 80a zrušuje.
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy
Čl. LV
V zákoně č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 197/2017 Sb. a zákona č. 100/2019 Sb., se
§ 10a zrušuje.
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
Čl. LVI
V zákoně č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 15a včetně
nadpisu zrušuje.
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ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o obcích
Čl. LVII
V zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona
č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb.,
zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 257/2017 Sb., zákona č. 175/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 263/2019 Sb.
a zákona č. …/2020 Sb., se § 149a zrušuje.
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o krajích
Čl. LVIII
V zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona
č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb.,
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb.,
zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 263/2019 Sb.
a zákona č. …/2020 Sb., se § 94a zrušuje.
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. LIX
V zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.,
zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb.,
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zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona
č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona
č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona
č. 263/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 119b zrušuje.
ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. LX
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb.
a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 8 se odstavce 16 až 18 včetně poznámky pod čarou č. 9d zrušují.

2.

V § 10 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „V případě, že je oprávněná osoba
současně vlastníkem objektu podle věty druhé, nepostupuje se podle věty druhé.“.

3.

V § 10 odst. 11 se slova „ověřenými podpisy9)“ nahrazují slovy „ověřeným podpisem
zmocnitele9)“.

4.

V § 13b se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

5.

§ 23a se včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.
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ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna plemenářského zákona
Čl. LXI
V § 23b zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona
č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb.
a zákona č. 60/2017 Sb., se odstavce 6 a 9 až 14 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů
Čl. LXII
V zákoně č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 474/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 59/2005 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.
a zákona č. 196/2017 Sb., se § 41 včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. LXIII
V zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb.,
zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb.,
zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona
č.135/2016 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb.,
zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona
č. …/2020 Sb., se § 64a zrušuje.
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ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna krizového zákona
Čl. LXIV
V § 15 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., se odstavec 2
včetně poznámek pod čarou č. 41 až 45 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. LXV
V zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 253/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona
č. 367/2017 Sb., zákona č. …/2020 Sb., zákona č. …/2020 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se
§ 18 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 20 zrušuje.
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. LXVI
V zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění
zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 128/2016 Sb.,
zákona č. 242/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 295/2017 Sb., zákona č. 208/2019 Sb. a zákona č. 314/2019 Sb., se § 12b včetně nadpisu
zrušuje.
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ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. LXVII
V zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační
a mediační službě), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb.,
zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013, zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 5a zrušuje.
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. LXVIII
V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona
č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,
zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 378/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona
č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb.,
zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb.,
zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb.,
zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 47b včetně
poznámky pod čarou č. 36a zrušuje.
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. LXIX
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb.,
zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona
č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
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zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona
č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 222/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 84 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

2.

§ 84a, 84b, 84d a 84e se zrušují.
ČÁST SEDMDESÁTÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl. LXX

V zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona
č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona
č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb.,
zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb.,
zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb.
a zákona č. …/2020 Sb., se § 122a zrušuje.
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. LXXI
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 104/2017 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona
č. 251/2017 Sb., zákona č. 99/2019 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se mění takto:
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1.

V § 2 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až x),
která znějí:
„v) bezpečnostní úrovní bezpečnostní úroveň pro využívání cloud computingu orgány
veřejné moci podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost,
w) poptávkou cloud computingu úkon orgánu veřejné správy,
1. jehož předmětem je projev vůle využít cloud computing poskytovaný osobou nebo
její součástí, které jsou odlišné od tohoto orgánu veřejné správy, pro potřebu tohoto
nebo jiného orgánu veřejné správy a mimo rámec vertikální spolupráce podle zákona
o zadávání veřejných zakázek,
2. obsahující základní parametry poptávaného cloud computingu bez uvedení ceny,
3. předcházející úkonu tohoto nebo jiného orgánu veřejné správy podle zákona
upravujícího zadávání veřejných zakázek, má-li být cloud computing zadán podle
zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek,
x) nabídkou cloud computingu úkon poskytovatele cloud computingu,
1. jehož předmětem je projev vůle poskytnout cloud computing orgánu veřejné správy
mimo rámec vertikální spolupráce podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
2. obsahující základní parametry nabízeného cloud computingu bez uvedení ceny,
3. předcházející úkonu tohoto poskytovatele cloud computingu podle zákona
upravujícího zadávání veřejných zakázek, má-li být cloud computing zadán podle
zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek.“.

2.

V § 5 odst. 2 písm. c) se za slova „informačního systému veřejné správy“ vkládají slova
„jimi spravovaným“.

3.

V § 5b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Orgány veřejné správy při využívání cloud computingu postupují podle
bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu
podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost.“.

4.

V § 6k odstavec 1 zní:
„(1) Katalog cloud computingu je seznam, ve kterém se vedou údaje
o poptávkách cloud computingu, nabídkách cloud computingu a o cloud computingu
využívaném orgány veřejné správy.“.

5.

V § 6k se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Údaji vedenými v katalogu cloud computingu o
a) poptávkách cloud computingu jsou
1. údaje identifikující orgán veřejné správy, který cloud computing poptává,
2. základní parametry poptávaného cloud computingu, včetně jeho bezpečnostní úrovně,
b) nabídkách cloud computingu jsou
1. údaje identifikující poskytovatele cloud computingu, který cloud computing nabízí,
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2. základní parametry nabízeného cloud computingu, včetně jeho bezpečnostní úrovně,
3. popis způsobu, jakým nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy
dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud
computingu podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost,
c) využívaném cloud computingu jsou
1. údaje identifikující orgán veřejné správy, který cloud computing využívá,
2. údaje identifikující poskytovatele cloud computingu, který cloud computing
poskytuje,
3. základní parametry využívaného cloud computingu, včetně jeho bezpečnostní úrovně.
(3) Údaje podle odstavce 2 jsou veřejné s výjimkou popisu způsobu, jakým
nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní
pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu podle zákona
upravujícího kybernetickou bezpečnost. Po jejich vymazání z katalogu cloud
computingu je ministerstvo uchová v informačním systému cloud computingu po dobu
5 let ode dne vymazání jako údaje neveřejné. Ministerstvo zpřístupní údaje podle věty
druhé tomu, kdo prokáže právní zájem na zpřístupnění.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
6.

§ 6l včetně nadpisu zní:
„§ 6l
Využívání cloud computingu orgánem veřejné správy
(1) Orgán veřejné správy může využívat pouze cloud computing poskytovaný
a) státním poskytovatelem cloud computingu nebo jiným poskytovatelem cloud
computingu, než je státní poskytovatel cloud computingu, na základě nabídky cloud
computingu zapsané v katalogu cloud computingu, nebo
b) poskytovatelem cloud computingu v rámci vertikální spolupráce podle zákona
upravujícího zadávání veřejných zakázek.
(2) Cloud computing zařazený do nejvyšší bezpečnostní úrovně může orgánu
veřejné správy poskytovat pouze státní poskytovatel cloud computingu.
(3) Cena za poskytnutí cloud computingu orgánu veřejné správy se stanoví podle
cenových předpisů; působnost cenového orgánu pro poskytnutí cloud computingu
orgánu veřejné správy vykonává ministerstvo.“.

7.

V § 6m odst. 1 se číslo „45“ nahrazuje číslem „15“.

8.

V § 6m se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Orgán veřejné správy podává žádost
podle odstavce 1 elektronicky ve strojově čitelném formátu.“.

9.

V § 6m odstavec 3 zní:
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„(3) Odpovídá-li poptávka cloud computingu zapsaná v katalogu cloud
computingu základními parametry poptávaného cloud computingu jiné poptávce cloud
computingu zapsané v katalogu cloud computingu, ministerstvo tyto poptávky sdruží.“.
10.

V § 6m se odstavce 4 až 6 zrušují.

11.

V § 6n odst. 2 a v § 6p odst. 2 se za slovo „vyrozumí“ vkládají slova „prostřednictvím
informačního systému cloud computingu“ a slova „prostřednictvím informačního
systému cloud computingu“ se zrušují.

12.

V § 6o odst. 1 se slova „45 dnů“ nahrazují slovy „7 měsíců“.

13.

V § 6o se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Poskytovatel cloud computingu podává
žádost podle odstavce 1 elektronicky ve strojově čitelném formátu.“ a na konci odstavce
2 se doplňuje věta „Poskytovatel cloud computingu dále uvede v žádosti podle odstavce
1 popis způsobu, jakým nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy
dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud
computingu podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost, s odkazy na příslušná
ustanovení dokumentace nabízeného cloud computingu. Poskytovatel cloud computingu
k žádosti podle odstavce 1 připojí dokumentaci nabízeného cloud computingu.“.

14.

V § 6o odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Podmínkou zápisu nabídky cloud computingu do katalogu cloud
computingu je, že nabízený cloud computing umožní orgánu veřejné správy dodržet
bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu
podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost.
(4) Splnění podmínky podle odstavce 3 posoudí ministerstvo. Ministerstvo si
v případě potřeby vyžádá vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost; Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se vyjádří
nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení žádosti o vyjádření.“.

15.

V § 6o odst. 5 se slovo „podmínky“ nahrazuje slovem „podmínku“.

16.

V § 6p odst. 1 písm. b) se slovo „podmínky“ nahrazuje slovem „podmínku“, slovo
„podmínek“ se nahrazuje slovem „podmínky“ a slova „ve spolupráci s Národním
úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost“ se zrušují.

17.

V § 6p odst. 1 písmeno c) zní:
„c) po uplynutí 3 let ode dne, kdy byla nabídka cloud computingu do katalogu cloud
computingu zapsána, pokud poskytovatel cloud computingu nepotvrdil ministerstvu, že
nabídka cloud computingu je stále platná, nebo po uplynutí 3 let ode dne, kdy
poskytovatel cloud computingu naposledy potvrdil ministerstvu, že nabídka cloud
computingu je stále platná; ministerstvo vyzve prostřednictvím informačního systému
cloud computingu poskytovatele cloud computingu, aby potvrdil platnost nabídky cloud
computingu po uplynutí 30 měsíců ode dne, kdy byla nabídka cloud computingu do
katalogu cloud computingu zapsána, a dále vždy po uplynutí 3 let ode dne, kdy mu
poskytovatel cloud computingu potvrdil, že nabídka cloud computingu je stále platná.“.

31

18.

V § 6p se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo si při posuzování plnění podmínky podle § 6o odst. 3 v případě
potřeby vyžádá vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost;
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se vyjádří nejpozději do 6
měsíců ode dne doručení žádosti o vyjádření.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

19.

V § 6p se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ministerstvo vyrozumí prostřednictvím informačního systému cloud
computingu o výmazu nabídky cloud computingu z katalogu cloud computingu orgán
veřejné správy, který využívá cloud computing, který je předmětem nabídky;
ve vyrozumění uvede datum výmazu nabídky cloud computingu z katalogu cloud
computingu a jeho důvody.“.

20.

Za § 9d se vkládá označení a nadpis hlavy X, které znějí:
„Hlava X
Součinnost provozovatele informačního systému veřejné správy“.
Dosavadní hlava X se označuje jako hlava XI.

21.

V § 9e odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Provozovatel informačního systému
veřejné správy postupuje při likvidaci kopie dat a provozních údajů týkajících se
provozovaného informačního systému veřejné správy podle pravidel stanovených
zákonem upravujícím kybernetickou bezpečnost pro likvidaci dat, provozních údajů,
informací a jejich kopií správci a provozovateli významného informačního systému.“
a na konci textu odstavce se doplňují slova „, nevylučuje-li to způsob provozování
informačního systému veřejné správy“.

22.

V § 9e se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

23.

V § 12 odst. 1 písm. g) se slova „poptávkách cloud computingu, nabídkách cloud
computingu a o cloud computingu využívaném“ nahrazují slovy „základních
parametrech poptávek cloud computingu, nabídek cloud computingu a cloud
computingu využívaného“ a na konci textu písmene se doplňují slova „podle § 6k
odst. 2 písm. a) bodu 2, § 6k odst. 2 písm. b) bodu 2 a § 6k odst. 2 písm. c) bodu 3“.

24.

V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i),
která znějí:
„h) požadavky na strukturu a obsah popisu způsobu, jakým nabízený cloud computing
umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné moci
využívající služby cloud computingu podle zákona upravujícího kybernetickou
bezpečnost, podle § 6o odst. 2,
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i) požadavky na strukturu a obsah dokumentace nabízeného cloud computingu podle
§ 6o odst. 2.“.
25.

V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o hospodaření energií
Čl. LXXII

V zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb.,
zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb.,
zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb.,
zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona
č. 3/2020 Sb., se § 10h včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna energetického zákona
Čl. LXXIII
V zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb.,
zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona
č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb.,
zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb.,
zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 1/2020 Sb., se § 17a zrušuje.
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. LXXIV
V zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona
č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
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č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,
zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona
č. 227/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 4a zrušuje.
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. LXXV
V zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 216/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb.,
zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb.,
zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 326/2017 Sb., se § 20a zrušuje.
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o podpoře sportu
Čl. LXXVI
V zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 178/2019 Sb., se § 3f včetně
nadpisu zrušuje.
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. LXXVII
V zákoně č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon
o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 120/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření
Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 287/2018 Sb., se § 27a zrušuje.
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ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna exekučního řádu
Čl. LXXVIII
V zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona
č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona
č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 256/2013 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření
Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 298/2017 Sb.,
zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 33a zrušuje.
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. LXXIX
V zákoně č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona
č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 360/2012 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 293/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.
a zákona č. 262/2017 Sb., se § 21i včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST OSMDESÁTÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. LXXX
V zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb.,
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zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 67b zrušuje.
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna vodního zákona
Čl. LXXXI
V § 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 113/2018 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se odstavce 3 až 8
zrušují.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 3.
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o pohřebnictví
Čl. LXXXII
V zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 202/2015 Sb. a zákona č. 193/2017 Sb., se § 5b včetně
nadpisu zrušuje.
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna knihovního zákona
Čl. LXXXIII
V zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.,
zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 341/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se
§ 23a zrušuje.
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o finanční kontrole
Čl. LXXXIV
V zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb.,
zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
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č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005
zákona č. 298/2007 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011
zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 126/2019 Sb., se § 23a zrušuje.

Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb.,
č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o myslivosti
Čl. LXXXV
V zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb.,
zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 314/2019 Sb., se § 60a zrušuje.
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Čl. LXXXVI
V zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 375/2007 Sb., zákona
č. 256/2011 Sb., zákona č. 196/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se § 13a včetně nadpisu
zrušuje.
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o obalech
Čl. LXXXVII
V zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),
ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č.149/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb.
a zákona č. …/2020 Sb., se § 31a zrušuje.
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ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. LXXXVIII
V zákoně č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb.
a zákona č. 303/2017 Sb., se § 27a zrušuje.
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. LXXXIX
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona
č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona
č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb.,
zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 14/2017, zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb.,
zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb. a zákona
č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 175a se na konci textu písmene a) doplňují slova „, rodné příjmení“.

2.

V § 175a se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) pohlaví,“,
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).

3.

V § 175a se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:
„h) omezení svéprávnosti,
i) rodinný stav nebo registrované partnerství,“
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).
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ČÁST DEVADESÁTÁ
Změna zákona o integrované prevenci
Čl. XC
V zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 225/2017 Sb., se § 28a zrušuje.
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o zbraních
Čl. XCI
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona
č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 455/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se
mění takto:
1.

V § 73a odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Správce centrálního registru zbraní umožní přístup do centrálního registru
zbraní držiteli zbrojní licence nebo obecné muniční licence, a to do 2 pracovních dnů
ode dne vydání zbrojní licence. Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence
může požádat správce centrálního registru zbraní o umožnění nebo zabránění přístupu
do centrálního registru zbraní pro jím určené osoby.
(6) Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence a jím pověřená osoba
do centrálního registru zbraní přistupuje prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou
s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci, pokud
centrální registr zbraní využití takového jiného prostředku umožňuje.“.

2.

§ 73b se včetně nadpisu zrušuje.
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Čl. XCII
Přechodné ustanovení
Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence a jím pověřená osoba může
do centrálního registru zbraní přistupovat s využitím přístupových údajů vydaných podle
zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to
nejdéle do uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. XCIII
V zákoně č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.,
zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb.,
zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 9 zrušuje.
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. XCIV
V zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona
č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb.,
se § 8a včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o válečných veteránech
Čl. XCV
V zákoně č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.,
zákona č. 70/2007 Sb., zákona č. 308/2008 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 88/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se § 8a včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.
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ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. XCVI
Ustanovení § 12a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona
č. 378/2015 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., zní:
„§ 12a
Arbitr je oprávněn využívat k plnění úkolů podle tohoto zákona údaje z katastru
nemovitostí bezplatně.“.
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní
Čl. XCVII
V zákoně č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona,
ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 253/2017 Sb., se § 21e včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ
Změna transplantačního zákona
Čl. XCVIII
V zákoně č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů
a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 100/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 97/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb.
a zákona č. …/2020 Sb., se § 19 včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. XCIX
V § 26 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních
dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 232/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 62/2017 Sb., se odstavce 3 až 8 zrušují.
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ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o zoologických zahradách
Čl. C
V zákoně č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně
některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění zákona č. 141/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 19a zrušuje.
ČÁST STÁ
Změna zákona o Antarktidě
Čl. CI
V zákoně č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se
§ 25a zrušuje.
ČÁST STO PRVNÍ
Změna zákona o ochranných známkách
Čl. CII
V zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách),
ve znění zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 196/2017 Sb. a zákona č. 286/2018 Sb.,
se § 45a včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST STO DRUHÁ
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Čl. CIII
Ustanovení § 28a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných
států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona
č. 126/2016 Sb., zní:
„§ 28a
Ministerstvo na žádost uznávacího orgánu, zpracovávajícího žádost o vydání
evropského profesního průkazu, prostřednictvím systému IMI ověří údaje, které využívá
ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence občanských průkazů
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a informačního systému cestovních dokladů.“.
ČÁST STO TŘETÍ
Změna zákona o místním referendu
Čl. CIV
V § 12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., se odstavce 6 až 9 zrušují.
ČÁST STO ČTVRTÁ
Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
a genetickými produkty
Čl. CV
V zákoně č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.,
zákona č. 371/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 27a zrušuje.
ČÁST STO PÁTÁ
Změna zákona o rybářství
Čl. CVI
V § 19 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se odstavce 2 až 7
zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
ČÁST STO ŠESTÁ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. CVII
V zákoně č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně
některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákona č. 467/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 86/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 25a zrušuje.
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ČÁST STO SEDMÁ
Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl. CVIII
V zákoně č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb., zákona
č. 236/2012 Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 5a včetně nadpisu
zrušuje.
ČÁST STO OSMÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. CIX
V zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 57/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb.,
zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb.,
zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona
č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb.,
zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb.,
zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 210/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona
č. 365/2019 Sb., se § 147c zrušuje.
ČÁST STO DEVÁTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. CX
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb.,
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zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona
č. 111/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 37 se odstavce 4 až 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 10 až 13 se označují jako odstavce 4 až 7.

2.

V § 38 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 11 a 12“ nahrazují slovy „odst. 5 a 6“.

3.

§ 38a se zrušuje.

4.

V § 64 odst. 4 se za slova „pomůcce a“ vkládají slova „případně i o“ a na konci textu
věty první a věty poslední se doplňují slova „a u nichž původce shledal potřebu jejich
vedení ve jmenném rejstříku“.

5.

V § 64 odst. 5 úvodní části ustanovení a v § 64 odst. 6 se za slovo „týká“ vkládají slova
„a u níž původce shledal potřebu jejich vedení ve jmenném rejstříku“.

6.

V § 64 odst. 5 písm. e) se slovo „a“ zrušuje.

7.

V § 64 odst. 5 písm. f) se slova „, pokud byl určeným původcem přidělen“ zrušují.

8.

V § 64 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které
zní:
„g) odkaz na dokument, jehož je osoba odesílatelem, adresátem nebo se jí jinak týká
a u něhož původce shledal potřebu vedení odkazu, případně odkaz na spis, jehož je
takový dokument součástí.“.

9.

V § 64 odstavec 7 zní:
„(7) Určený původce vymaže údaje o fyzické osobě vedené ve jmenném
rejstříku v elektronické podobě nejpozději po uplynutí tří let ode dne předání
dokumentů a spisů, ke kterým se údaje o fyzické osobě vztahovaly, archivu nebo jejich
zničení.“.

10.

V § 64 se odstavec 8 zrušuje.

11.

V § 78 odst. 3 se za slovo „archiváliích“ vkládají slova „a v metadatech archiválií
v digitální podobě“.

12.

V příloze č. 2 se za bod 13 vkládá nový bod 14, který zní:
„14. Transakční protokol“.
Dosavadní body 14 až 19 se označují jako body 15 až 20.
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ČÁST STO DESÁTÁ
Změna školského zákona
Čl. CXI
V § 183a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 343/2007 Sb., zákona
č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb.
a zákona č. 101/2017 Sb., se odstavce 3 až 8 a 10 až 12 včetně poznámky pod čarou č. 49c
zrušují.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 3.
ČÁST STO JEDENÁCTÁ
Změna branného zákona
Čl. CXII
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.
a zákona č. 294/2017 Sb., se mění takto:
1.

V § 31b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
zní:
„f) 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 subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.“.

2.

§ 31b se včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST STO DVANÁCTÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. CXIII

V zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona
č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,
zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 304/2007 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona
č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
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zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb.,
zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona
č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb.,
zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb.,
zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 311/2019 Sb. a zákona
č. …/2020 Sb., se § 134 a 134a včetně poznámek pod čarou č. 50 až 52 zrušují.
ČÁST STO TŘINÁCTÁ
Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích
Čl. CXIV
V zákoně č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 304/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb.,
zákona č. 302/2011 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se § 11a včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. CXV
V zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 375/2015 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 256/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb. a zákona
č. 277/2019 Sb., se § 138a zrušuje.
ČÁST STO PATNÁCTÁ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. CXVI
V § 14 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 3 až 7.
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ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. CXVII
V § 30 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se odstavce 3 až 9 zrušují.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 3.
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. CXVIII
V zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,
zákona č. 367/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 309/2018 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 53 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39a
zrušuje.
ČÁST STO OSMNÁCTÁ
Změna zákona o střetu zájmů
Čl. CXIX
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 112/2018 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 13 odst. 7 se slova „v rozsahu stanoveném v § 14c“ nahrazují slovy „, ke kterým má
přístup“.

2.

§ 14c se včetně nadpisu zrušuje.
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ČÁST STO DEVATENÁCTÁ
Změna stavebního zákona
Čl. CXX
V části páté zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se hlava VI včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ
Změna zákona o vyvlastnění
Čl. CXXI
V zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 405/2012 Sb.,
zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se § 30a zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. CXXII
V části páté hlavě IV dílu 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 92/2018 Sb., se oddíl 5 včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 60 zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů
v oblasti veřejné podpory
Čl. CXXIII
V zákoně č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů
v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2017 Sb.
a zákona č. 183/2017 Sb., se § 2a včetně nadpisu zrušuje.
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ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o léčivech
Čl. CXXIV
V zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb.,
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 36/2018 Sb., zákona č. 44/2019 Sb.,
zákona č. 262/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 19b včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
Čl. CXXV
V zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona
č. 255/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 8a zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Čl. CXXVI
V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.
a zákona č. 98/2019 Sb., se § 16a zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. CXXVII
V § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se za odstavec 2
vkládá nový odstavec 3, který zní:
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„(3) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 2 ve lhůtě 10 dnů ode
dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený
posledním dnem této lhůty.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o auditorech
Čl. CXXVIII
V zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon
o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2014 Sb., zákona
č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb., se § 12e zrušuje.
ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o základních registrech
Čl. CXXIX
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,
zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona
č. 303/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 písmeno c) zní:
„c) stanovuje podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem,
základními registry a agendovými informačními systémy, základními registry
a informačními systémy soukromoprávních uživatelů údajů umožňujícími využívání
údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů (dále jen
„soukromoprávní systém pro využívání údajů“), agendovými informačními systémy
navzájem a mezi agendovými informačními systémy a soukromoprávními systémy
pro využívání údajů.“.

2.

V § 2 písmena g) a h) znějí:
„g) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který
je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné
správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení
údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými
informačními systémy, základními registry a soukromoprávními systémy pro využívání
údajů, agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje
do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy a mezi agendovými
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informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů,
a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům
a další činnosti podle tohoto zákona,
h) informačním systémem sdílené služby informační systém veřejné správy, který je
součástí referenčního rozhraní a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení údajů mezi
agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje
do základních registrů, navzájem, a mezi agendovými informačními systémy, jejichž
prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními
systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům a další činnosti podle
tohoto zákona,“.
3.

V § 4 odst. 2 se za slova „základě jsou“ vkládá slovo „referenční“ a slovo
„zpracovávaných“ se nahrazuje slovy „zapisovaných referenčních“.

4.

V § 4 odst. 3 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

5.

V § 4 odst. 6 a 7 se slova „vedeného v základním registru“ zrušují.

6.

V § 4 odst. 7 se slova „takový zápis“ a slova „tento zápis“ nahrazují slovy „referenční
údaj“ a za slova „prokáže, že“ se vkládá slovo „referenční“.

7.

V § 5 odst. 5 větě druhé se za slovo „údajům“ vkládají slova „vedeným v agendovém
informačním systému“.

8.

V § 5a odstavec 3 zní:
„(3) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru
nebo agendovém informačním systému podle odstavce 1 a 2 prostřednictvím
agendového informačního systému určeného ohlašovatelem agendy, a nebyl-li
agendový informační systém ohlašovatelem agendy určen, prostřednictvím
soukromoprávního systému pro využívání údajů. Ustanovení § 58 až 59 a ustanovení
o oprávnění osoby poskytnout s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci
výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v základním registru nebo potvrzení
o tom, že určitý údaj v základním registru není veden, anebo údaje vedené o ní
v základním registru podle zákona o informačních systémech veřejné správy nejsou
větou první dotčeny. Soukromoprávní uživatel údajů zajistí, aby soukromoprávní
systém pro využívání údajů umožnil využívání služeb informačního systému základních
registrů a informačního systému sdílené služby.“.

9.

V § 5b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „z agendového informačního systému“
nahrazují slovy „vedené v agendovém informačním systému“.

10.

V § 7 odst. 2 písm. c) se za slovo „systémy“ vkládají slova „nebo soukromoprávními
systémy pro využívání údajů“.

11.

V § 7 odst. 2 písm. d) se za slova „a jinými agendovými informačními systémy“
vkládají slova „nebo soukromoprávními systémy pro využívání údajů“.
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12.

V § 7 odst. 2 písm. e) se za slovo „registrů,“ vkládají slova „navzájem nebo mezi
agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje
do základních registrů, a soukromoprávními systémy pro využívání údajů“.

13.

V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) poskytování centrální služby pro vyrozumívání o změnách údajů, které se vedou
v informačním systému veřejné správy o subjektu údajů vedeném v základním
registru.“.

14.

V § 7 odstavce 4 až 7 znějí:
„(4) Správa základních registrů vede pro účely správy informačního systému
sdílené služby záznam o využívání údajů vedených v agendových informačních
systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává jej po dobu 2 let;
záznam obsahuje
a) označení agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro
využívání údajů, jejichž prostřednictvím byly údaje využity, kód agendy, uživatelské
jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se
údaje využívají,
b) roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila,
c) výčet údajů, které byly využity,
d) datum a čas využití údajů,
e) důvod a konkrétní účel využití údajů.
(5) Správa základních registrů vydá na žádost osoby, o níž se vedou údaje
v agendových informačních systémech, záznam o využívání těchto údajů. Záznam se
vydává rovněž v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.
(6) Správa základních registrů není oprávněna k využívání údajů vedených
v základních registrech nebo agendových informačních systémech s výjimkou
využívání v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována.
(7) Má-li Správa základních registrů důvodnou pochybnost, že orgán veřejné
moci nebo soukromoprávní uživatel údajů neoprávněně využívá osobní údaje, informuje
neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).“.

15.

V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Správce agendového informačního systému zajistí vyrozumění o změně
údaje, který se vede v agendovém informačním systému o subjektu údajů vedeném
v základním registru, s využitím služby podle § 7 odst. 2 písm. k).“.

16.

V § 8 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
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„(6) Správce agendového informačního systému zavede mechanismus opravy
nesprávného údaje vedeného v agendovém informačním systému.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
17.

V § 8 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Správce agendového informačního systému
zajistí vyrozumění o změně údaje, který se vede v agendovém informačním systému
o jiném subjektu údajů, s využitím vlastní služby pro vyrozumívání o změnách údajů
vedených v agendovém informačním systému.“.

18.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:
„§ 8a
(1) Soukromoprávní uživatel údajů zajišťuje realizaci vazby mezi
soukromoprávním systémem pro využívání údajů a informačním systémem základních
registrů za účelem využívání údajů.
(2) Soukromoprávní uživatel údajů zajišťuje realizaci vazeb mezi
soukromoprávním systémem pro využívání údajů a agendovými informačními systémy
prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo informačního systému
sdílené služby za účelem využívání údajů.
(3) Soukromoprávní uživatel údajů zajistí používání kódu agendy při
komunikaci soukromoprávního systému pro využívání údajů s informačním systémem
základních registrů nebo informačním systémem sdílené služby.
(4) Soukromoprávní uživatel údajů používá vlastní identifikátory fyzických osob
a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem základních
registrů nebo informačním systémem sdílené služby používá agendové identifikátory
fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob.“.

19.

V § 9 odst. 1 větě první se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovo „registru“ se
vkládají slova „nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů“ a slova „ a kódu
agendy“ se nahrazují slovy „, kódu agendy a v případě soukromoprávního systému pro
využívání údajů rovněž z identifikátoru soukromoprávního uživatele údajů“.

20.

V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „přístupu k osobním údajům vedeným
v základních registrech a v jiných informačních systémech veřejné správy“ nahrazují
slovy „využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových
informačních systémech“, za slovo „moci“ se vkládají slova „nebo soukromoprávní
uživatel údajů“ a slova „a základních registrů s agendovými informačními systémy“ se
nahrazují slovy „, základních registrů s agendovými informačními systémy nebo
soukromoprávními systémy pro využívání údajů, agendových informačních systémů
navzájem a agendových informačních systémů se soukromoprávními systémy
pro využívání údajů“.

21.

V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě agendy vykonávané
soukromoprávním uživatelem údajů může být fyzická osoba identifikována agendovými
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identifikátory fyzické osoby jednoznačně přiřazenými záznamu o fyzické osobě
v jednotlivých soukromoprávních systémech pro využívání údajů.“.
22.

V § 10 odst. 6 větě první se za slovo „moci“ vkládají slova „nebo soukromoprávní
uživatel údajů“ a slova „, v němž“ se nahrazují slovy „nebo soukromoprávního systému
pro využívání údajů, v nichž“.

23.

V § 10 odst. 6 větě druhé se za slova „informačního systému“ vkládají slova „nebo
soukromoprávního systému pro využívání údajů“ a za slova „informačním systému“ se
vkládají slova „nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů“.

24.

V § 10 odst. 7 se za slovo „systému“ vkládají slova „nebo soukromoprávního systému
pro využívání údajů“.

25.

V § 11 odst. 1 písm. b) se za slova „jiné agendě“ vkládají slova „a převod mezi
agendovými
identifikátory fyzické osoby v rámci agendy vykonávané
soukromoprávním uživatelem údajů“.

26.

V nadpisu § 14 se za slovo „výstupů“ vkládají slova „, záznamů a výpisů“.

27.

V § 14 odst. 2 a v § 14 odst. 4 větě první se za slovo „údajů“ vkládá slovo „vedených“.

28.

V § 14 odst. 3 se slova „údaje ze základního registru“ nahrazují slovy „záznam
o využívání údajů vedených v základním registru“.

29.

V § 14 odst. 4 se slova „o využívání údajů v základním registru“ zrušují.

30.

V § 14 odst. 5 a 6 se slova „v základním registru“ zrušují.

31.

V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo
„údaje“ zrušuje.

32.

V § 18 odst. 1 písm. j), § 21 a v § 56a odst. 3 písm. a) bodu 3 se slova „elektronicky
čitelných“ zrušují.

33.

V § 18 odst. 3, § 58 odst. 4 písm. c), § 58 odst. 5, § 58a odst. 3 písm. c) a v § 59 odst. 2
písm. d) bodu 3 se slova „elektronicky čitelného“ zrušují.

34.

V § 18 odst. 5 písm. a) se slovo „z“ nahrazuje slovy „vedených v“ a na konci textu
písmene a) se doplňují slova „nebo soukromoprávních systémů pro využívání údajů“.

35.

V § 18 odst. 5 písm. b) se slovo „výdeje“ nahrazuje slovem „poskytnutí“.

36.

V § 19 odst. 3 a 6 se slovo „agendového“ zrušuje.

37.

V § 19 odst. 5 písmeno a) zní:
„a) kód agendy, kód agendového informačního systému nebo soukromoprávního
systému pro využívání údajů, prostřednictvím kterých byly údaje využity, uživatelské
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jméno fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné, a označení subjektu,
který údaje využil nebo kterému byly poskytnuty,“.
38.

V § 19 odst. 5 písm. b) se slovo „využívání“ nahrazuje slovem „využití“.

39.

V § 19 odst. 5 písm. e) se slova „přístupu do registru obyvatel“ nahrazují slovy „využití
nebo poskytnutí údajů“.

40.

V § 23 odst. 2 se slova „z agendového“ nahrazují slovem „z“.

41.

V § 38 odst. 1 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „využití“ se vkládají
slova „a měsíci a roku dokončení“.

42.

V § 38 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) technickoekonomické atributy stavebního objektu s číslem popisným nebo
evidenčním,“.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

43.

V § 39 odst. 1 se slova „veřejné správy“ zrušují.

44.

V § 48 písm. b) se slova „k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo
k údajům v agendových informačních systémech“ nahrazují slovy „k využívání údajů
vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech“.

45.

V § 51 odst. 1 písm. b) se slova „vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo
na registr osob“ nahrazují slovy „; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru
obyvatel nebo registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr
obyvatel nebo registr osob“.

46.

V § 51 odst. 1 písm. e) se slova „vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo
registr osob“ nahrazují slovy „; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel
nebo registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel
nebo registr osob“.

47.

V § 51 odst. 1 písm. h) se slova „vyjádřená referenční vazbou na registr obyvatel nebo
registr osob“ nahrazují slovy „; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel
nebo registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel
nebo registr osob, jinak se vede ve formě referenční vazby na registr územní
identifikace“.

48.

V § 51 odst. 3 písm. b) se slova „vyjádřený referenční vazbou na registr osob“ nahrazují
slovy „; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného v registru osob, vede se
tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob“.

49.

V § 51 odst. 3 písm. d) se slova „vyjádřené referenční vazbou na registr osob“ nahrazují
slovy „; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného v registru osob, vede se
tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob“.
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50.

V § 51 odst. 3 písm. g) se slova „vyjádřená referenční vazbou na registr osob“ nahrazují
slovy „; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného v registru osob, vede se
tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob, jinak se vede ve formě referenční
vazby na registr územní identifikace“.

51.

V § 51 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které
zní:
„k) výčet a popis soukromoprávních systémů pro využívání údajů.“.

52.

V § 51 odst. 6 písm. b) se slova „ze základních registrů nebo agendových informačních
systémů“ nahrazují slovy „vedených v základních registrech nebo agendových
informačních systémech“.

53.

V § 51 odst. 6 písm. i) se slova „, které byly pro výkon agendy zaregistrovány“
nahrazují slovy „a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří byli pro výkon agendy
zaregistrováni“ a na konci textu písmene i) se doplňují slova „nebo identifikátor
soukromoprávního uživatele údajů“.

54.

V § 51 odst. 6 písm. k) a l), § 54 odst. 1 písm. c), § 54 odst. 2 a v § 54a odst. 5 se slova
„přístupu k těmto údajům“ nahrazují slovy „využívání těchto údajů“.

55.

V § 51 odst. 10 písm. a) se slova „a f) bodu 1“ nahrazují slovy „, písm. f) bodu 1
a písm. k)“.

56.

V § 52 odst. 1 písm. h) se slova „přístup k referenčním údajům“ nahrazují slovy
„oprávnění k využívání referenčního údaje“.

57.

V § 52a odst. 1 se slova „, a agendových“ nahrazují slovy „, agendových“ a za slovo
„systémech“ se vkládají slova „a soukromoprávních systémech pro využívání údajů“.

58.

V § 52b odst. 4 se slova „a) a d)“ nahrazují slovy „a), d) a k)“.

59.

Na konci nadpisu § 52c se doplňují slova „a soukromoprávních systémů pro
využívání údajů“.

60.

V § 52c odst. 1 se za slovo „správy“ vkládají slova „a soukromoprávních systémů
pro využívání údajů“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a § 51 odst. 3
písm. k)“.

61.

V § 52c odst. 2 se za slovo „správy,“ vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel
údajů, který je správcem soukromoprávního systému pro využívání údajů,“ a za slova
„spravovaném informačním systému veřejné správy“ se vkládají slova „nebo
soukromoprávním systému pro využívání údajů“.

62.

V § 52c odst. 3 se za slova „informačním systému veřejné správy“ vkládají slova „nebo
soukromoprávním systému pro využívání údajů“, za slova „informačnímu systému
veřejné správy“ se vkládají slova „nebo soukromoprávnímu systému pro využívání
údajů“ a za slova „systémů veřejné správy“ se vkládají slova „a soukromoprávních
systémů pro využívání údajů“.
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63.

V § 52c se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a soukromoprávních systémů pro
využívání údajů“.

64.

V § 54 odst. 2 se slova „přístupu k tomuto údaji“ nahrazují slovy „využívání tohoto
údaje“.

65.

V § 54 odst. 4 se slova „do něhož je požadován přístup“ nahrazují slovy „ve kterých se
vedou údaje, které ohlašovatel agendy požaduje zpřístupnit pro výkon agendy“.

66.

V § 54 odst. 6 se text „c)“ nahrazuje textem „d)“.

67.

V § 54a odst. 3 a 4 se slovo „využití“ nahrazuje slovem „zpřístupnění“.

68.

V nadpisu nad označením § 55 se slova „orgánu veřejné moci“ zrušují.

69.

V § 55 odst. 1 a v § 55 odst. 3 se za slova „Orgán veřejné moci“ vkládají slova „nebo
soukromoprávní uživatel údajů“.

70.

V § 55 odst. 2 písm. a) se za slovo „moci“ vkládají slova „nebo obchodní firmu nebo
název anebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a identifikátor soukromoprávního
uživatele údajů“.

71.

V § 55 odst. 2 písm. c) a v § 57 odst. 4 se za slovo „moci“ vkládají slova „nebo
soukromoprávní uživatel údajů“.

72.

V § 55 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo označení
soukromoprávního systému pro využívání údajů“.

73.

V § 55 odst. 4 a 5 a v § 56 odst. 2 se za slovo „moci“ vkládají slova „nebo
soukromoprávního uživatele údajů“.

74.

V § 56 odst. 1 se za slovo „agendy,“ vkládají slova „nebo soukromoprávnímu uživateli
údajů, který oznámil vykonávání agendy,“ a za slova „orgán veřejné moci“ se vkládají
slova „nebo soukromoprávní uživatel údajů“.

75.

V § 56 odst. 3 písm. b) se slova „přístupu k údajům vedeným v agendových
informačních systémech a k údajům vedeným v základních registrech“ nahrazují slovy
„využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních
systémech“.

76.

V § 56 odst. 3 písm. c) se slova „přístupu k údajům vedeným v agendových
informačních systémech a k údajům vedeným v základních registrech“ nahrazují slovy
„využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních
systémech“ a na konci textu písmene c) se doplňují slova „, využívají-li
soukromoprávní uživatelé údajů tyto údaje prostřednictvím jím spravovaného
agendového informačního systému“.

77.

V § 56 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy,
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odpovídá za
a) určení fyzických osob, které jsou nositeli rolí, a za provádění změn v těchto určeních,
b) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému využívání údajů
vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech
v souvislosti s oprávněním soukromoprávního uživatele údajů k jejich využívání.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
78.

V § 56 odst. 5 se slova „v základních registrech a k údajům v agendových informačních
systémech“ nahrazují slovy „vedeným v základních registrech nebo agendových
informačních systémech“.

79.

V § 56 odst. 6 se slova „orgánu veřejné moci“ zrušují.

80.

V § 56a odst. 1 se za slovo „agendy,“ vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel
údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy,“ a za slova „§ 56 odst. 3 písm. b) a c)“
se vkládají slova „a § 56 odst. 4 písm. b)“.

81.

V § 56a odst. 4 se slova „přístupu k údajům vedeným v základních registrech“ nahrazují
slovy „využití údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních
systémech“.

82.

V § 56a se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy
a který využívá k autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role, autentizační
informační systém, využívá pro účely autentizace fyzické osoby, která je nositelem role,
z registru obyvatel údaje
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) čísla identifikačních dokladů,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
e) datum úmrtí.“.

83.

V § 57 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, nebo
soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy, vede
záznamy o využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových
informačních systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává je
po dobu 2 let; záznam obsahuje
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a) uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu,
pro jehož účely se údaje využívají,
b) roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila,
c) výčet údajů, které byly využity,
d) datum a čas využití údajů,
e) důvod a konkrétní účel využití údajů.
(2) Ministerstvo vnitra vede pro účely správy autentizačního informačního
systému záznamy o využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových
informačních systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává je
po dobu 2 let; záznam obsahuje
a) označení agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému
pro využívání údajů, jejichž prostřednictvím byly údaje využity, kód agendy,
uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož
účely se údaje využívají,
b) roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila,
c) výčet údajů, které byly využity,
d) datum a čas využití údajů,
e) důvod a konkrétní účel využití údajů.“.
84.

V § 57 odst. 3 se za slova „základním registru“ vkládají slova „nebo agendovém
informačním systému“ a za slova „základního registru“ se vkládají slova „nebo
agendového informačního systému“.

85.

V § 57 odst. 4 se za slova „systému základních registrů“ vkládají slova „, informačního
systému sdílené služby, agendových informačních systémů“ a na konci textu odstavce
se doplňují slova „nebo výkonem kontroly“.

86.

V § 57 odst. 5 se slova „přístupu k údaji o uživatelském jménu“ nahrazují slovy „využití
uživatelského jména“, slova „učinila přístup“ se nahrazují slovy „využila údaj
ze základního registru nebo agendového informačního systému“ a za slova „mu orgán
veřejné moci“ se vkládají slova „nebo soukromoprávní uživatel údajů“.

87.

V § 60 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „záznam o poskytnutí údajů“
nahrazují slovem „záznamy“, slova „tohoto záznamu“ se zrušují a slova „tomuto
záznamu“ se nahrazují slovy „záznamům“.

88.

V § 60 odst. 2 se slova „záznamu o využití údajů“ nahrazují slovem „záznamů“.

89.

V § 61 odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „moci“ se vkládají slova
„nebo soukromoprávního uživatele údajů“.
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90.

V § 61 odst. 3 se text „§ 14 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 14 odst. 3“.

91.

V § 62a se slova „Referenční údaje“ nahrazují slovem „Údaje“.

92.

Za § 62c se vkládá nový § 62d, který zní:
„§ 62d
(1) Ministerstvo vnitra kontroluje u orgánů veřejné moci a soukromoprávních
uživatelů údajů dodržování povinností stanovených tímto zákonem.
(2) Zjistí-li Ministerstvo vnitra při kontrole podle odstavce 1 nedostatky, vyzve
orgán veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů, aby v jím stanovené lhůtě
zjednal nápravu. Tato lhůta nesmí přesáhnout 6 měsíců.
(3) Ministerstvo vnitra může v případě, že soukromoprávní systém pro využívání
údajů ohrožuje referenční rozhraní, základní registr nebo agendový informační systém,
znemožnit využití služby referenčního rozhraní, základního registru nebo agendového
informačního systému soukromoprávním systémem pro využívání údajů.“.

93.

V § 66 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Technickoekonomické atributy stavebního objektu zapsané podle odstavce
1 může správce registru územní identifikace doplnit nebo opravit i po uplynutí lhůty
podle odstavce 3, pokud tyto údaje získá z dalších vhodných zdrojů.“.

94.

V § 69 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a soukromoprávního
systému pro využívání údajů podle § 51 odst. 3 písm. k)“.
ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. CXXX

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona
č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb.,
zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. …/2020 Sb.,
se mění takto:
1.

V § 129 odst. 4 písm. f) se slova „elektronicky čitelných“ zrušují.

2.

V § 129 se odstavce 9, 10, 12 a 14 až 17 zrušují.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 9 a dosavadní odstavec 13 se
označuje jako odstavec 10.
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ČÁST STO TŘICÁTÁ
Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských
a potravinářských produktů a jejím zneužití
Čl. CXXXI
V zákoně č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských
a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění zákona č. 50/2016 Sb., zákona
č. 104/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se § 7a včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o krajském referendu
Čl. CXXXII
V § 12 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., se odstavce 6 až 8 zrušují.
ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
Čl. CXXXIII
V zákoně č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání),
ve znění zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 18a zrušuje.
ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Čl. CXXXIV
V zákoně č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 195/2016 Sb., se § 7a včetně
nadpisu zrušuje.
ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Čl. CXXXV
V § 30 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů, se odstavce 2 až 7 zrušují.
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Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 2.
ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o zdravotních službách
Čl. CXXXVI
V zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb.,
zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona
č. 290/2017 Sb., zákona č. 44/2019 Sb., zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb.,
zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se § 69b včetně
nadpisu zrušuje.
ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. CXXXVII
V zákoně č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona
č. …/2020 Sb., se § 17 zrušuje.
ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o evropské občanské iniciativě
Čl. CXXXVIII
V zákoně č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, ve znění zákona
č. 57/2014 Sb., se § 8 zrušuje.
ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. CXXXIX
V zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 172/2018 Sb., se § 31 včetně nadpisu a poznámky
pod čarou č. 22 zrušuje.
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ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů
Čl. CXL
V zákoně č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů, ve znění zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 1/2020 Sb., se § 28 včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o audiovizi
Čl. CXLI
V zákoně č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se § 57 zrušuje.
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
Čl. CXLII
V zákoně č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb.,
zákona č. 229/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 3a zrušuje.
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o obětech trestných činů
Čl. CXLIII
V zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon
o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb. a zákona č. 56/2017 Sb., se § 32a
včetně nadpisu zrušuje.
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ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. CXLIV
Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění
zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb.,
zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. 315/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 9 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

2.

V § 29 odstavec 3 zní:
„(3) Národní člen Eurojustu je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
získávat informace ze základních registrů a agendových informačních systémů
ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako je získává státní zástupce pro účely
trestního řízení.“.

3.

V § 29 se odstavec 4 zrušuje.
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o státním občanství České republiky
Čl. CXLV

V části první hlavě V zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se díl 3 včetně
nadpisu zrušuje.
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna katastrálního zákona
Čl. CXLVI
V § 32 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění
zákona č. 318/2015 Sb., se odstavce 3 až 8 zrušují.
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ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
Čl. CXLVII
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona
č. 12/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 4 odstavec 5 zní:
„(5) Orgány veřejné moci jsou povinny před uzavřením smlouvy
s poskytovatelem služeb cloud computingu zařadit poptávaný cloud computing
do bezpečnostní úrovně s ohledem na povahu dotčeného informačního nebo
komunikačního systému a ve smlouvě s poskytovatelem služeb cloud computingu
zejména zajistit, že budou dodržována bezpečnostní pravidla pro poskytování služeb
cloud computingu stanovená Úřadem a že budou mít na základě své žádosti bez
zbytečného odkladu k dispozici informace a data, která pro ně poskytovatel služeb
cloud computingu uchovává včetně možnosti kontroly uchovávaných informací a dat
v reálném čase.“.

2.

V § 4 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Prováděcí právní předpis stanoví, u kterých informací a dat v rámci
poptávaného cloud computingu je orgán veřejné moci, který je správcem informačního
nebo komunikačního systému, povinen zajistit, že budou zálohována v cloud
computingu poskytovaném státním poskytovatelem cloud computingu podle zákona
upravujícího informační systémy veřejné správy a ukládána a zpracovávána
a) pouze v cloud computingu poskytovaném státním poskytovatelem cloud computingu
podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy,
b) pouze na území členského státu Evropské unie, nebo
c) bez územního omezení.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

3.

V§ 4 odst. 7 se slova „orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až g), které jsou orgány
veřejné moci,“ nahrazují slovy „orgán veřejné moci“.

4.

§ 22b se zrušuje.

5.

V § 25 odst. 3 písm. c), § 25 odst. 4 písm. c), § 25 odst. 5 písm. c), § 25 odst. 6 písm. c),
§ 25 odst. 7 písm. c), § 25 odst. 8 písm. c) a v § 25 odst. 9 písm. a) se číslo „6“
nahrazuje číslem „7“.

6.

V § 30 úvodní části ustanovení se slova „a d)“ nahrazují slovy „, d) a f)“.
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7.

V § 30 se na konci textu písmen a) a c) doplňují slova „nebo určení infomačního
systému infomačním systémem základní služby“.

8.

V § 30 písm. b) se za slovo „infrastrukturou“ vkládají slova „nebo určení infomačního
systému infomačním systémem základní služby“.
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o státní službě
Čl. CXLVIII

V zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona
č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb.,
zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb.,
zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona
č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 178/2019 Sb.
a zákona č. …/2020 Sb., se § 183 zrušuje.
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. CXLIX
V zákoně č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci
závažných havárií), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona
č. …/2020 Sb., se § 50 včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o hazardních hrách
Čl. CL
Ustanovení § 132 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, včetně nadpisu zní:
„§ 132
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Ministerstvo může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu
své působnosti žádat od správce informačního systému veřejné správy nebo jeho
provozovatele poskytnutí údajů
a) ze základního registru obyvatel,
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b) z informačního systému evidence obyvatel,
c) z informačního systému cizinců,
d) z rejstříku vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí,
e) z insolvenčního rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti.
(2) Správce informačního systému veřejné správy nebo jeho provozovatel je povinen
žádosti o poskytnutí údajů bez zbytečného odkladu vyhovět; poskytnutí údajů je bezúplatné.
(3) Údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Správce
informačního systému veřejné správy nebo jeho provozovatel je povinen poskytnout též údaje
o změně údajů.“.
ČÁST STO PADESÁTÁ
Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Čl. CLI
V zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
zákona č. 173/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se § 109 včetně
nadpisu zrušuje.
ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna atomového zákona
Čl. CLII
V zákoně č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se § 226
včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
uložených v trestním řízení
Čl. CLIII
V zákoně č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních
sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 178/2018 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se § 14 včetně nadpisu zrušuje.
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ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o právu na digitální služby
Čl. CLIV
V § 22 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých
zákonů, se bod 31 zrušuje.
ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o odpadech
Čl. CLV
V zákoně č. …/2020 Sb., o odpadech, se § 154 včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. CLVI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 2022, s výjimkou ustanovení
a) čl. LXXI, čl. XCI bodu 1, čl. XCII, čl. CX bodů 4 až 12 a čl. CXII bodu 1, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2021, a
b) čl. CXXIX bodů 16 a 17, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Sdílení dat mezi orgány veřejné moci
Údaje potřebné k výkonu působnosti orgánů veřejné moci jsou kromě systémů spisové
služby a listinných databází vedeny ve 4 základních registrech [základní registr obyvatel,
základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
(tzv. registr osob), základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí a základní registr
agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností
(tzv. registr práv a povinností)] a v cca 4 300 agendových informačních systémech.
Zatímco základní registry byly od počátku vytvářeny s cílem využít je napříč
agendami, agendové informační systémy se naopak zřizují primárně pro podporu konkrétní
agendy. Agendové informační systémy však v mnoha případech obsahují údaje, jež jsou
potřebné k výkonu jiných agend. Na rozdíl od základních registrů, jejichž filozofie výstavby
stojí na poskytování velkého objemu aktuálních údajů současně, agendové informační
systémy obsahují např. historické údaje. Již stávající právní řád proto počítá s využitím údajů
z agendových informačních systémů i pro výkon jiných agend, než pro kterou je agendový
informační systém primárně zřízen a spravován (jedná se např. o informační systém evidence
obyvatel, informační systém cizinců, evidenci občanských průkazů a informační systém
datových schránek).
V případě těch agendových informačních systémů, které jsou zřízeny zákonem, je
využití v nich vedených údajů pro potřeby jiných agend řešeno právně stejným způsobem
jako využití údajů vedených v základních registrech, tj. cestou určení orgánu veřejné moci,
agendy a výčtu využitelných údajů v příslušném zákoně upravujícím danou jinou agendu.
Většina agendových informačních systémů však není kreována zákonem a využití
údajů v nich vedených pro výkon jiných agend se právně opírá o více, či méně obecná
ustanovení v obecných kompetenčních normách (např. § 27 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky), obecných procesních
normách (např. § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) i v zákonech upravujících
konkrétní agendy, které řeší součinnost orgánů veřejné moci, vzájemné poskytování podkladů
apod. Je pak do značné míry na subjektivním posouzení správce konkrétního agendového
informačního systému, zda údaje ze systému na základě takových ustanovení poskytne
pro výkon jiné agendy, či nikoliv.
Z výše uvedeného vyplývá disproporce v právních titulech pro využívání údajů
vedených v agendových informačních systémech pro potřeby jiných agend. Část oprávnění je
řešena rigorózním výčtem údajů, který má sice tu výhodu, že je zcela transparentní, na druhé
straně je však neoperativní, neboť identifikuje-li praktická zkušenost s výkonem agendy
potřebu využití i jiného údaje (neuvedeného ve výčtu), orgán veřejné moci získá k tomuto
údaji přístup až po změně právní úpravy. Podstatná část oprávnění k využívání údajů však
vyplývá z obecných součinnostních ustanovení, z hlediska subjektů údajů je proto velmi
nepřehledná a z pohledu orgánů veřejné moci, které mají oprávněný zájem na využití údajů
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z „cizích“ agendových informačních systémů, zatížená přílišným subjektivismem správců
těchto systémů.
Stávající legislativně-technická praxe de facto neumožňuje rozšíření sdílení údajů
vedených v různých informačních systémech veřejné správy, neboť již tak rozsáhlá
ustanovení zákonů regulující využívání údajů by bylo nutno znásobit doplněním dalších
v úvahu připadajících informačních systémů veřejné správy. Tato praxe představuje překážku
i nevyhnutelné centralizaci informačních systémů veřejné správy, neboť sloučení
informačních systémů veřejné správy, které poskytují v nich vedené údaje více agendám, je
podmíněno provedením změn nejen v zákonech, které tyto systémy zřizují, nýbrž
i v zákonech, které upravují jiné agendy, v nichž se s využitím těchto informačních systémů
veřejné správy počítá. Nutno podotknout, že výčtová metoda využívání údajů z různých
databází obdobná té, která je doposud využívána v právním řádu České republiky, nebyla
v legislativní praxi jiných států identifikována.
Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů zavádí novou koncepci
využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů. Oprávnění
jednotlivých orgánů veřejné moci k čerpání údajů ze základních registrů a agendových
informačních systémů se bude nově odvíjet od registrace agendy v registru práv a povinností
a registrace působnosti konkrétního orgánu veřejné moci v agendě. Ústřední správní úřad
ohlašující agendu (gestor agendy) vyhodnotí, které údaje ze kterých informačních systémů
veřejné správy bude potřeba pro výkon jím ohlašované agendy využívat, přičemž potřebu
těchto údajů odůvodní. Množina těchto údajů bude v rámci procesu ohlášení agendy předána
Ministerstvu vnitra, jakožto orgánu veřejné moci provádějícímu registraci všech agend, které
ji zašle ke stanovisku správci příslušného základního registru nebo agendového informačního
systému a správci referenčního rozhraní. Správce příslušného základního registru nebo
agendového informačního systému posoudí vhodnost zpřístupnění navrhovaných údajů
a v případě nutnosti navrhne redukci či naopak rozšíření. Nebude-li ohlašovatel agendy
s touto modifikací souhlasit, rozhodne v případě těch ohlašovatelů, kteří jsou podřízeni vládě,
o konečném rozsahu údajů vláda jako vrcholný orgán moci výkonné a subjekt odpovědný
Poslanecké sněmovně mj. za výkon veřejné správy, a to s využitím stanoviska Úřadu
pro ochranu osobních údajů. V případě ostatních ohlašovatelů agend bude množina údajů
stanovena podle stanoviska správce příslušného informačního systému veřejné správy.
Tato nová koncepce využívání údajů ze základních registrů a agendových
informačních systémů nicméně nekoresponduje s výčty údajů, které jsou orgány veřejné moci
oprávněny využívat ze základních registrů a agendových informačních systémů, které jsou
v jednotlivých agendových zákonech v současné době obsaženy. Je to dáno tím, že nová
pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů, původně
obsažená spolu s rušením položkových skladeb v tomto návrhu, byla z vůle Parlamentu
z návrhu vyňata a učiněna součástí zákona o právu na digitální služby.
Sdílení údajů mezi orgány veřejné moci je v současné době limitováno absencí
centrální notifikační služby, která by správce informačních systémů veřejné správy
informovala o změnách údajů v jednotlivých informačních systémech veřejné správy, ze
kterých příslušný informační systém veřejné správy využívá údaje. Taková notifikační služba
existuje pouze u základních registrů. V případě agendových informačních systémů není
služba notifikací řešena centrálně, ale pouze partikulárně jako povinnost správců jednotlivých
informačních systémů zajistit notifikaci změn údajů vedených v jím spravovaném
informačním systému veřejné správy.
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Využívání cloud computingu orgány veřejné správy
Problematika využívání cloud computingu veřejným sektorem je doposud regulována
toliko na úrovni zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a výlučně ve
vztahu k subjektům podléhajícím regulaci obsažené v tomto zákoně. V rámci novely zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obsažené v zákonu o právu na digitální služby se
regulace využívání cloud computingu výrazně rozšiřuje, přičemž se předpokládá její účinnost
od 1. srpna 2020.
Gros této regulace tkví v tom, že orgány veřejné správy ve smyslu zákona
o informačních systémech veřejné správy budou moci využívat pouze takového cloud
computingu, který je poskytován tzv. státním poskytovatelem cloud computingu nebo jiným
poskytovatelem cloud computingu a který je veden jako nabídka cloud computingu v katalogu
cloud computingu spravovaném Ministerstvem vnitra. Podmínkou zápisu nabídky cloud
computingu do katalogu cloud computingu je, že nabízený cloud computing splňuje
bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné správy využívající služby poskytovatelů cloud
computingu a kritéria pro zařazení do některé z bezpečnostních úrovní pro využívání cloud
computingu orgány veřejné správy. Zkoumání splnění uvedených podmínek a vedení řízení
o zápisu nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu náleží do působnosti
Ministerstva vnitra (ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační
bezpečnost). Toto aranžmá má orgánům veřejné správy, zejména těm menším, usnadnit
využívání cloud computingu, neboť samy nebudou muset provádět komplexní hodnocení
kvality nabízeného cloud computingu.
Orgány veřejné správy mohou poptávat poskytnutí cloud computingu výlučně
prostřednictvím katalogu cloud computingu. Podmínkou zápisu poptávky cloud computingu
je, že poptávaný cloud computing splňuje bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné správy
využívající služby poskytovatelů cloud computingu, splňuje kritéria pro zařazení do některé
z bezpečnostních úrovní pro využívání cloud computingu orgány veřejné správy, neodpovídá
svým obsahem jinému poptávanému cloud computingu, který je již zapsán v katalogu cloud
computingu, a je proveditelný. I v tomto případě náleží zkoumání splnění podmínek a vedení
řízení o zápisu poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu do působnosti
Ministerstva vnitra (ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační
bezpečnost).
Konečně z důvodu potřeby státu mít přehled o využití cloud computingu orgány
veřejné správy jsou tyto povinny využívaný cloud computing zapisovat do katalogu cloud
computingu a po ukončení využívání jej z katalogu vymazat.
Samotný katalog cloud computingu má být součástí informačního systému cloud
computingu, který má být mj. schopen poskytovat služby dynamického nákupního systému
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a službu elektronického nástroje podle téhož zákona. Má sloužit i ke komunikaci mezi
Ministerstvem vnitra, orgány veřejné správy a poskytovateli cloud computingu.
V rámci přípravy implementace nového právního rámce využívání cloud computingu
byly ze strany Ministerstva vnitra a Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost identifikována některá problematická místa.
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Tím stěžejním je fakt, že ambice nového právního rámce využívání cloud computingu
orgány veřejné správy ne zcela koresponduje se zdroji, které má veřejný sektor k dispozici.
Posuzování všech poptávek cloud computingu a všech nabídek cloud computingu, kdy je
nutno počítat s více než 6 500 orgány veřejné správy (pravidla dopadají na takřka všechny
státní orgány a orgány územních samosprávných celků) a s několika desítkami poskytovatelů
cloud computingu, při míře komplexity posuzování a zákonem stanovené lhůtě není
realizovatelné, ledaže by ze strany Ministerstva vnitra a Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost bylo ryze formální (což by však bylo zcela proti cíli regulace).
Dalším identifikovaným problémem je, že právní úprava rigorózně spojuje možnost
využívání cloud computingu s trváním zápisu nabídky cloud computingu, který je využíván,
v katalogu cloud computingu. V okamžiku výmazu nabídky cloud computingu z katalogu je
orgán veřejné správy nucen využívání takového cloud computingu bezodkladně ukončit. Je
třeba artikulovat skutečnost, že výmaz nabídky cloud computingu z katalogu cloud
computingu může být proveden i jednostranným úkonem poskytovatele cloud computingu,
který může být motivován jinými ohledy než bezpečnostními (např. přehodnocením
výhodnosti kontraktu, jehož předmětem je poskytnutí cloud computingu).
Nikoliv nevýznamnou je skutečnost, že byť může být nabídka cloud computingu
po všech stránkách, včetně bezpečnostních, aktuální, musí být po třech letech ode dne zápisu
do katalogu cloud computingu vymazána a je třeba, aby znovu prošla řízením o zápisu, včetně
komplexního zkoumání.
Významným problémem je možnost moderace poptávky cloud computingu ze strany
Ministerstva vnitra. To může podle nové regulace vyloučit zápis poptávky v případě, že ji
shledá duplicitní s již zapsanou poptávkou. Ve svém důsledku tento krok může vést k tomu,
že nemusí být plně uspokojeny potřeby orgánu veřejné správy, který sám je schopen je
definovat nejpřesněji.
Implementace nového právního rámce využívání cloud computingu signalizuje
i nejasnosti ohledně výkladů samotných pojmů „poptávka cloud computingu“ a „nabídka
cloud computingu“, a to ve vztahu k režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Tedy zda
se již jedná o úkony v rámci zadávacího řízení či, jak bylo zamýšleno, jde o úkony tomuto
řízení předcházející.
Formy realizace petičního práva
Dne 27. března 1990 přijalo tehdejší Federální shromáždění Československé
socialistické republiky zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Tímto právním předpisem
došlo k vytvoření regulatorního rámce na úrovni zákona, který umožnil reálné naplňování
čl. 29 tehdy ještě platného ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé
socialistické republiky, zakládajícího v ústavní rovině obecné petiční právo. Po přijetí,
respektive potvrzení nyní platných základních právních aktů ústavního pořádku České
republiky, ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a Listiny základních práv
a svobod, se zákon o právu petičním stal prováděcím zákonem k čl. 18 Listiny základních
práv a svobod, který je recentním ústavním základem obecného petičního práva. Zákon o
právu petičním je i nyní nosičem podústavních norem blíže reglementujících právo osob
obracet se individuálně nebo společně s jinými na státní orgány, orgány územní samosprávy a
právnické osoby, jimž byla působnost státního orgánu svěřena, se žádostmi, návrhy a
stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu.
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Problematika obecných petic je v právním řádu dále obsažena v zákoně č. 90/1995
Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, či zákoně č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu
Senátu, které představují zvláštní procesní úpravu obecných petic adresovaných státní
legislatuře či jejím členům. Vedle toho obsahuje právní řád úpravu zvláštních petic
souvisejících s výkonem práva sdružovacího či práva podílet se na správě věcí veřejných. Jde
zejména o úpravu v zákoně č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, zákoně č. 424/1991
Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, zákoně č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, zákoně č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, a zákoně č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky).
Subjektem obecného petičního práva jsou fyzické i právnické osoby. Zatímco fyzická
osoba jím je bezvýhradně, tj. bez ohledu na věk, svéprávnost, občanství či místo pobytu,
právnickou osobou požívající práva petičního bude podle převažující doktríny právnická
osoba soukromého práva, když právnická osoba veřejného práva je právě tou, které jsou
žádosti, návrhy a stížnosti adresovány. K sestavení petice, opatření podpisů pod ni a doručení
petice státnímu orgánu mohou občané vytvořit petiční výbor. Pokud již jsou v petičním právu
věková omezení, pak jsou stanovena toliko v rámci procedurálních záležitostí, když osoba,
která zastupuje petiční výbor ve styku se státními orgány, musí být starší 18 let a osoba
pověřená ke sběru podpisů na místě přístupném veřejnosti musí dosáhnout alespoň věku 16
let.
Petice musí být písemná, a může tak mít listinnou, nebo elektronickou podobu.
Zatímco v případě petice v listinné podobě potvrzuje petent svou vůli podpořit petici svým
vlastnoručním podpisem, v případě petice elektronické lze de lege lata jako potvrzení vůle
použít výlučně elektronický podpis, a to v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb.,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, uznávaný elektronický podpis.
Z povahy věci nelze využít fikce podpisu podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, neboť tato se uplatní pouze
při individuálním úkonu či právním jednání. Protože je však potvrzování vůle podpořit petici
cestou uznávaného elektronického podpisu organizačně i technicky náročné, tento způsob
není v praxi příliš využíván. To vede k tomu, že valná část petic je vyhotovována klasicky
v listinné podobě. V praxi se sice vyskytují petice realizované prostřednictvím on-line
platforem vytvářených a spravovaných nestátními subjekty, potvrzení vůle podpořit petici
v podobě „kliknutí“ na tlačítko souhlasu jako alternativa vlastnoručního podpisu je právně
diskutabilní, nehledě na fakt, že tyto platformy negarantují, že s podporou petentů nebude
manipulováno. Lze tak konstatovat, že recentní právní rámec nevytváří dostatečné podmínky
pro efektivní realizaci obecného petičního práva v elektronické podobě. Tento stav je však
s ohledem na intenzivní penetraci elektronických nástrojů do všech sfér lidského konání
nežádoucí, neboť pro faktickou elektronizaci lidského bytí ve společnosti petiční právo reálně
omezuje.
Z tohoto důvodu se jeví velmi potřebnou náprava v podobě doplnění zákona o právu
petičním o pravidla umožňující efektivní realizaci petičního práva v podmínkách informační
společnosti končící první pětiny 21. století, kdy úroveň elektronizace veřejného sektoru je
jedním z významných ukazatelů kvality života ve státě.

74

Dálkový přístup do centrálního registru zbraní
V současné době jsou ke vstupu do on-line aplikace centrálního registru zbraní
vyžadovány přihlašovací údaje, které držiteli zbrojní licence, respektive obecné muniční
licence a osobám jimi pověřeným vydává Policie České republiky coby správce centrálního
registru zbraní. K přihlášení je dále podle vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o zbraních, vyžadován certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovatelem
služeb vytvářejících důvěru. Tento způsob přihlašování se v rostoucí míře jeví jako
nevyhovující, neboť na jedné straně certifikáty mají pouze omezenou platnost a jejich
vydávání je zpoplatněno (čímž dochází k periodicky opakované zátěži uživatelů centrálního
registru zbraní), a na straně druhé je příslušný modul centrálního registru zbraní (na rozdíl od
zbytku centrálního registru zbraní, který je programován přímo v rámci Policie České
republiky) řešen dodavatelsky, což vede k nižší pružnosti řešení případných problémů či
požadavků na změny systému.
Využívání údajů v archivnictví a spisové službě
Novelou zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem 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, byl zákon o archivnictví a spisové službě doplněn o nový institut
jmenného rejstříku. Jmenné rejstříky však nebyly vedeny povinně. Ustanovení § 64 zákona o
archivnictví a spisové službě pouze umožňovalo jejich vedení, a pro tento případ stanovilo
pravidla pro jejich rozsah a využití.
Novelou provedenou zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, bylo změněno pojetí jmenného
rejstříku, který je nyní chápán jako samostatná funkční součást evidenční pomůcky určená
pro automatické zpracovávání údajů o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných
v evidenční pomůcce a jiných osobách, jichž se dokumenty evidované v evidenční pomůcce
týkají, a jehož vedení je pro určené původce povinné. Určení původci jsou povinni vést
ve jmenném rejstříku o odesílateli dokumentu, adresátu dokumentu nebo jiné osobě, jíž se
dokument týká, alespoň údaje vymezené v § 64 odst. 5 zákona o archivnictví a spisové službě.
Vedení údajů o „jiných osobách, kterých se dokument týká“ se však v praxi ukazuje
v některých případech nerealizovatelné. Zákon o archivnictví a spisové službě pod pojmem
„osoba, jíž se dokument týká“ rozumí primárně osoby, které jsou v dokumentu zmíněny,
což znamená, že údaje podle § 64 odst. 5 zákona o archivnictví a spisové službě musí
původce vést o každé fyzické osobě, jíž se dokument týká, přestože je o ní v dokumentu jen
letmá zmínka. Zákon nedává prostor pro výjimku z vedení jmenného rejstříku, a to ani pro
případ dokumentů typu petice se stovkou podpisů. Údaje o osobách, které petici podepsaly,
by v souladu se zákonem měly být do jmenného rejstříku zapsány. V praxi pak tato povinnost
naráží na personální kapacity určených původců.
Soukromoprávní komunikace datovými schránkami
Doručování prostřednictvím datových schránek v režimu § 18a zákona č. 300/2008
Sb. (tzv. soukromoprávní komunikace) představuje zvláštní právní úpravu doručování, která
se uplatní přednostně před obecnými pravidly pro doručování v soukromoprávních vztazích.
Dokument doručovaný v režimu § 18a zákona č. 300/2008 Sb. je v souladu s § 18a odst. 2
zákona č. 300/2008 Sb. doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba,
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která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu. Toto pravidlo
by se mělo aplikovat i v případě, že je soukromoprávní komunikace využita orgány veřejné
moci (tzn. v případě, že orgán veřejné moci doručuje prostřednictvím datové schránky
dokument obsahující soukromoprávní úkon).
Současné znění § 18a odst. 2 bylo do zákona č. 300/2008 Sb. vtěleno jeho novelou
provedenou zákonem č. 263/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 29. července 2011. Do
přijetí této změny byl dokument doručovaný v režimu § 18a zákona č. 300/2008 Sb. doručen
okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdil odesílateli adresát prostřednictvím své datové
schránky. Cílem změny spočívající v upuštění od nutnosti potvrzovat přijetí doručeného
dokumentu a stanovení okamžiku doručení jako okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu, bylo
podle výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny, který ji navrhl,
odstranit anomálii v určení okamžiku doručení v soukromoprávních vztazích a zesouladnit
okamžik doručení soukromoprávního dokumentu dodaného prostřednictvím datové schránky
s převládající teorií i praxí.
Soukromoprávní uživatelé údajů vedených v informačních systémech veřejné správy
Původní koncepce zákona o základních registrech nepočítala, co se týče využívání
údajů ze základních registrů či agendových informačních systémů, s jinými subjekty než s
orgány veřejné moci. Tato zákonná dikce limitovala přístup dalších subjektů, které
nesplňovaly definici orgánu veřejné moci ve smyslu zákona o základních registrech, k údajům
ze základních registrů a agendových informačních systémů, ačkoliv byl na jejich využívání
těmito subjekty zájem. Z tohoto důvodu byl pro účely zákona o základních registrech novelou
provedenou zákonem č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zaveden pojem
„soukromoprávní uživatel údajů“, kterým se rozumí podnikající fyzická nebo právnická
osoba, která není orgánem veřejné moci, a je podle jiného zákona oprávněna k využívání
údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů.
Podle § 5 odst. 4 zákona o základních registrech může soukromoprávní uživatel údajů
využívat údaje vedené v základním registru výhradně prostřednictvím agendového
informačního systému stanoveného právním předpisem zakládajícím oprávnění k čerpání
údajů. Podmínky přístupu jsou tak dvě: jednak musí zvláštní zákon stanovit rozsah údajů,
který bude soukromoprávní uživatel údajů ze základních registrů a agendových informačních
systémů využívat, jednak je nezbytné, aby zvláštní zákon stanovil agendový informační
systém, prostřednictvím kterého bude soukromoprávní uživatel údajů údaje využívat. Orgán
veřejné moci, který je správcem příslušného agendového informačního systému, pak má
povinnost učinit taková administrativně-technická opatření, aby zajistil, že soukromoprávní
uživatel údajů bude přistupovat právě a pouze k těm údajům, ke kterým mu zákon stanoví
oprávnění. Tohoto způsobu se však v praxi příliš neužívá (toliko v případě pojišťoven), neboť
je spojena s vyššími náklady a konečně i s vyšší odpovědností na straně orgánů veřejné moci.
Speciální právní úpravu pro využívání údajů ze základních registrů a agendových
informačních systémů soukromoprávními uživateli údajů zavádí s účinností od 1. ledna 2021
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
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a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 554). Tento návrh
zákona umožní bankám a pojišťovnám využívat údaje ze základních registrů a agendových
informačních systémů prostřednictvím vlastních informačních systémů pro využívání údajů.
Informační systémy pro využívání údajů se budou muset být schopny napojit na tzv.
referenční rozhraní a splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 53/2007 Sb., o technických a
funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy
prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní).
S modernizací právního rámce regulujícího sdílení dat, která má veřejný sektor
k dispozici, souvisí rozsah údajů, které jsou vedené v základních registrech. Přestože
po novelizaci provedené zákonem o právu na digitální služby se klíčový informační systém
veřejné správy, základní registr obyvatel, rozšířil o šest nových údajů, Ministerstvo vnitra
v druhé polovině roku 2019 oslovilo ústřední správní úřady s žádostí o sdělení námětů, o jaké
údaje by se měly základní registry dále rozšířit.
Výše rozebíraná právní úprava nevykazuje žádné problematické aspekty ve vztahu
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku a odůvodnění jejích
hlavních principů, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné
moci zahrnuje novely 154 právních předpisů. Je reakcí na nedostatky rozebrané v předchozím
bodu obecné části důvodové zprávy, které nelze řešit jinak než legislativním zásahem.
K navrhovaným změnám v jednotlivých dotčených oblastech lze uvést následující:
Sdílení dat mezi orgány veřejné moci
V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů
a agendových informačních systémů obsažená v zákoně o základních registrech se navrhuje
přistoupit k postupné redukci ustanovení upravujících využívání údajů v jednotlivých
agendových zákonech (tzv. položkových skladeb). Ustanovení s výčtem údajů by měla
pro futuro zůstat pouze v případě, kdy údaje mají využívat orgány veřejné moci, které nejsou
součástí moci výkonné, či soukromoprávní uživatelé údajů nebo v případě, kdy jsou
využívány údaje ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), tj. osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických
názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech,
a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace
fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci
fyzické osoby (např. údaje z Rejstříku trestů nebo zdravotnických registrů).
Navrhovaný zákon se zaměřuje na vypuštění nejrozšířenějších položkových skladeb,
tedy čerpání údajů ze stěžejních informačních systémů veřejné správy. S navrhovanou
úpravou se pojí změna 144 právních předpisů, jejichž součást tvoří ustanovení s výčtem
údajů, které mohou orgány veřejné moci využívat pro výkon své agendy z informačních
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systémů veřejné správy. Na gestorech jednotlivých právních předpisů se pak ponechává, aby
v intencích této změny provedli redukci položkových skladeb i v jiných případech.
Cestou přechodných ustanovení k návrhu zákona o právu na digitální služby je
zabezpečeno, že orgánům veřejné moci bude zachována kompetence využívat údaje
z informačních systémů veřejné správy za dosavadních (technických) podmínek jejich
poskytování a v rozsahu stanoveném zrušenými ustanoveními zákonů upravujících jednotlivé
agendy, a to až do okamžiku, kdy ohlašovatel agendy dospěje k závěru, že je nutno rozsah
modifikovat. Po této modifikaci bude orgán veřejné moci využívat údaje z informačních
systémů veřejné správy v rozsahu stanoveném v registru práv a povinností.
V reakci na nedostatečné informování o změnách údajů mezi jednotlivými
informačními systémy veřejné správy se navrhuje zřídit centrální službu pro vyrozumívání
o změnách údajů, které se vedou v informačním systému veřejné správy o subjektu údajů
vedeném v základním registru. Tuto službu budou moci využít i správci agendových
informačních systémů pro notifikování změn údajů o subjektech vedených v základním
registru. Těm tak zůstane toliko povinnost zřídit vlastní službu pro vyrozumívání o změnách
údajů o subjektech, které nejsou současně vedeny v základních registrech. Centrální službu
pro vyrozumívání bude zajišťovat Správa základních registrů.
Využívání cloud computingu orgány veřejné správy
V první řadě se navrhuje zmírnění dosavadní podmínky, že orgán veřejné správy může
využívat pouze cloud computing, který je předmětem nabídky cloud computingu obsažené
v katalogu cloud computingu. Nově se stanoví, že orgán veřejné správy může využívat cloud
computing na základě nabídky cloud computingu zapsané v katalogu cloud computingu.
Již tedy nebude relevantní, že po zahájení využívání cloud computingu byla nabídka tohoto
cloud computingu z katalogu cloud computingu vymazána, důležité je, že byla zapsanou
nabídkou v době výběru. Orgán veřejné správy tak bude moci využívat takový cloud
computing do ukončení kontraktu s jeho poskytovatelem, ledaže nastane situace, kdy
využívaný cloud computing přestane umožňovat orgánu veřejné správy plnit bezpečnostní
pravidla pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci. V takovém případě bude
nutno přistoupit k ukončení využívání bez zbytečného odkladu.
S ohledem na konkluzi, že z hlediska bezpečnosti v cloud computingu provozovaného
informačního systému veřejné správy nebo elektronické aplikace je stěžejní nikoliv poptávka
cloud computingu, nýbrž nabídka cloud computingu, se navrhuje upustit od posuzování
kvality poptávek a zaměřit úsilí na kvalitu nabídek. Poptávky nově nebudou odborně
zkoumány, což umožní výrazné zrychlení řízení o zápisu poptávky cloud computingu.
Naopak úsilí Ministerstva vnitra a Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost bude koncentrováno na posuzování nabídek cloud computingu, přičemž ty budou
hodnoceny z hlediska schopnosti umožnit orgánům veřejné správy splnit bezpečnostní
pravidla pro využívání cloud computingu orgány veřejné správy. Poskytovatelé cloud
computingu v rámci žádosti o zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu
detailně popíší postup, jakým jimi nabízený cloud computing umožňuje dostát právě uvedené
povinnosti orgánů veřejné správy, a přiloží dokumentaci nabízeného cloud computingu. Pro
komplexní posuzování nabídky se stanoví adekvátní lhůta.
Opakované posuzování stále aktuálních nabídek cloud computingu po 3 letech od
jejich zápisu do katalogu cloud computingu se navrhuje nahradit možností periodického
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vyrozumívání Ministerstva vnitra ze strany poskytovatelů cloud computingu o aktuálnosti
nabídky. Teprve po nevyrozumění o aktuálnosti nabídky cloud computingu ze strany
poskytovatele bude nabídka z katalogu cloud computingu vymazána.
Totožnost poptávek cloud computingu již nebude překážkou pro zápis do katalogu
cloud computingu, totožné poptávky Ministerstvo vnitra v katalogu pouze sdruží, tj. uvede je
pohromadě, což eventuálně umožní poptávajícím koordinovat své kroky.
Konečně se precizují pojmy „nabídka cloud computingu“ a „poptávka cloud
computingu“ v tom smyslu, aby bylo nesporné, že se nejedná o úkony v režimu zákona
o zadávání veřejných zakázek.
Formy realizace petičního práva
Pomyslným srdcem elektronického způsobu podávání petic podle navrhované právní
úpravy bude informační systém elektronických petic (ePetice). Jde o komponentu
připravovaného informačního systému správy voleb. Jeho architektura přísně respektuje
aktuální formální i neformální požadavky na elektronický nástroj moderní, klientsky
orientované veřejné správy. Předpokládá využití snadno dostupných prostředků elektronické
identifikace, zejména elektronických občanských průkazů. Systém ePetice bude obsahovat
výčet aktivních elektronických petic, v němž si petent vybere tu, kterou zamýšlí podpořit,
a po přihlášení skrze portál veřejné správy prostřednictvím občanského průkazu s kontaktním
elektronickým čipem či jiného prostředku pro elektronickou identifikaci alespoň značné
úrovně záruky aplikace systému vygeneruje řádek s údaji petenta v rozsahu jména, příjmení a
bydliště. Petent následně vyjádří petici podporu kliknutím na příslušné tlačítko.
V zákonu o právu petičním se proto zakládá kompetence Ministerstva vnitra umožnit
využití systému ePetice k sestavení petice, opatření podpisů petentů pod ni a k doručení petice
státnímu orgánu. Současně se v tomto zákonu stanoví, že úlohu podpisu při využití systému
ePetice bude plnit kombinace přístupu petenta se zaručenou identitou do systému s následným
potvrzením prohlášení o podpoře petice petentem. Tím bude postaveno najisto, co je v daném
případě alternativou vlastnoručního podpisu.
Dálkový přístup do centrálního registru zbraní
Jako reakce na současný nevyhovující stav přihlašování do centrálního registru zbraní se
navrhuje, aby byl základním prostředkem přístupu do centrálního registru zbraní přístup se
zaručenou identitou s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem. Správci centrálního registru zbraní se ponechává též možnost zřídit jiné
formy přístupu, a to zejména s ohledem na další možnosti rozvoje eGovernmentu
při současném zohlednění kapacitních možností správce.
Využívání údajů v archivnictví a spisové službě
S ohledem na praktické problémy, které určeným původcům přináší nutnost vést údaje
o osobách, kterých se dokument týká a které nejsou odesílateli ani příjemci dokumentu,
ve jmenném rejstříku, se navrhuje ponechat vedení údajů o těchto osobách ve jmenném
rejstříku na uvážení určeného původce. Určený původce posoudí, zda u konkrétního
dokumentu existuje potřeba vést ve jmenném rejstříku i údaje o osobě, které se dokument
týká. V zásadě se tak pro tento okruh osob navrací původní stav, kdy vedení jmenného
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rejstříku bylo nepovinné a bylo na uvážení určeného původce, zda údaje ve jmenném rejstříku
bude vést.
Určení původci tedy napříště nebudou povinni vést ve jmenném rejstříku údaje o
všech osobách vyskytujících se v dokumentech evidovaných ve spisové službě, pochopitelně
s výjimkou případů, kdy povinnost vedení údajů o takové osobě stanoví jiný právní předpis.
Zachována pak zůstává povinnost určených původců vést ve jmenném rejstříku údaje
o osobách, které jsou odesílateli nebo adresáty dokumentu, a to bez výjimky. I pro údaje
o osobách, kterých se dokument týká a které budou vedeny ve jmenném rejstříku, platí
nejvýše tříletá skartační lhůta, která počíná běžet předáním dokumentů a spisů, ke kterým se
údaje o osobě vztahovaly, archivu nebo jejich zničením.
Soukromoprávní komunikace datovými schránkami
Ačkoliv okamžik doručení dokumentu doručovaného v režimu § 18a zákona
č. 300/2008 Sb. doznal v roce 2011 změn, stávající znění § 18a odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.
dnes představuje zbytečnou komparativní nevýhodu datové schránky oproti listinnému
doručování či e-mailu a je potenciálním zdrojem zneužívání k obstruování soukromoprávního
dojití písemnosti (adresát se záměrně nepřihlašuje do své datové schránky, aby oddálil
doručení; byly zaznamenány případy, kdy se například zadavatel veřejné zakázky pokoušel
tímto postupem záměrně mařit dodání nabídky uchazeče ve lhůtě).
Tendence stanovit jako okamžik doručení dokumentu doručovaného podle § 18a
zákona č. 300/2008 Sb. okamžik dodání dokumentu do datové schránky, což by bylo
v souladu s obecnými pravidly pro doručování v soukromoprávních vztazích, však naráží na
řadu praktických problémů. Taková změna by způsobila, že podmínky doručení
soukromoprávní datové zprávy by byly výrazně přísnější než podmínky doručení datové
zprávy obsahující veřejnoprávní úkon. Datová zpráva s veřejnoprávním úkonem je doručena
okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději však 10. dnem po
jejím dodání do datové schránky. Soukromoprávní datová zpráva by byla doručena
okamžikem dodání do datové schránky bez ohledu na přihlášení oprávněné osoby, tj. až o 10
dnů dříve. Zatímco v případě doručování orgánů veřejné moci jsou setrvalé snahy fikci
doručení v zájmu adresátů prodlužovat (ze 3 dnů přes 8 dnů na nynějších 10 dnů), změna
spočívající ve stanovení okamžiku doručení na okamžik dodání dokumentu do datové
schránky by preferovala pouze zájmy odesílatele. Ani judikatura nenaznačila, že by se
stanovení okamžiku doručení datové zprávy v režimu § 18a zákona č. 300/2008 Sb. mělo
ubírat tímto směrem. Rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 Afs 2/2013-46 ze dne
24. dubna 2013, kterým v této souvislosti bývá argumentováno, totiž nedopadá na § 18a
zákona č. 300/2008 Sb., nýbrž na § 18 zákona č. 300/2008 Sb. V tomto rozsudku Nejvyšší
správní soud u konkrétního úkonu v zadávacím řízení (návrh na zahájení řízení
o přezkoumání úkonů zadavatele) konstatoval, že není zcela činěn v režimu soukromého
práva, ale že již překračuje do úpravy dohledu veřejného práva a dodavatel v daném případě
plní povinnost uloženou mu veřejným právem za účelem podmínek správního řízení. Z tohoto
důvodu měl být podle Nejvyššího správního soudu na určení okamžiku doručení aplikován
§ 18 zákona č. 300/2008 Sb., který upravuje provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci
prostřednictvím datové schránky. Tím však Nejvyšší správní soud nepotvrdil výklad
Krajského soudu v Brně učiněný v rozsudku 62 Af 64/2011-41 ze dne 3. ledna 2013, a tedy
nezpochybnil skutečnost, že dokument doručovaný v režimu § 18a zákona č. 300/2008 Sb.
(tj. v soukromoprávních vztazích) je doručen teprve okamžikem, kdy se do datové schránky
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přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodávanému
dokumentu, a tedy nezpochybnil, že by pro tuto oblast nemohla existovat speciální pravidla.
Určení okamžiku doručení dokumentu doručovaného podle § 18a zákona
č. 300/2008 Sb. by pak činilo problémy v případě, kdy by odesílatelem takového dokumentu
byl orgán veřejné moci. Zda se jedná o veřejnoprávní nebo soukromoprávní dokument, je
s ohledem na tenkou hranici mezi soukromým a veřejným právem často obtížné určit
i pro odborníky, čemuž nasvědčuje i výše citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu
(zatímco Krajský soud v Brně považoval zadávací řízení za soukromoprávní komunikaci
činěnou v režimu § 18a zákona č. 300/2008 Sb., Nejvyšší správní soud některé úkony
vyhodnotil jako úkony v režimu práva veřejného). V situaci, kdy například obec bude
prostřednictvím datové schránky doručovat výpověď z nájmu bytu, a půjde tedy ryze
o soukromoprávní komunikaci, může adresát takového dokumentu, poté co obdrží zprávu,
že mu byla doručena do datové schránky datová zpráva od obce, důvodně předpokládat, že je
mu doručován dokument veřejnoprávní povahy, který bude doručen fikcí teprve uplynutím
10denní lhůty. Takový dokument by však byl doručen již okamžikem dodání do datové
schránky, tedy o 10 dní dříve, což by mohlo mít pro adresáta dokumentu fatální důsledky.
Jako nejlepší varianta, která řeší uvedené výhrady, se proto jeví stanovení okamžiku
doručení soukromoprávních dokumentů shodně s okamžikem doručení dokumentů
veřejnoprávních, a to v souladu s tezí „jeden komunikační kanál, jedna pravidla“.
Stanovením okamžiku doručení na okamžik, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která
má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, a nepřihlásí-li se do
datové schránky taková osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové
schránky, posledním dnem této lhůty, se předejde jak obstruování při doručování
soukromoprávních dokumentů, ke kterému dochází podle současné právní úpravy, tak
nutnosti rozlišovat mezi dokumenty doručovanými ve veřejnoprávním a soukromoprávním
režimu.
Soukromoprávní uživatelé údajů vedených v informačních systémech veřejné správy
Za účelem zajištění praktické realizace oprávnění soukromoprávních uživatelů údajů
k využívání údajů obsažených v základních registrech a agendových informačních systémech
se v zákoně o základních registrech doplňuje způsob, jakým mohou soukromoprávní uživatelé
údajů využívat údaje z informačních systémů veřejné správy.
V zákoně o základních registrech se nově připouští, aby soukromoprávní uživatelé
údajů využívali údaje z informačních systémů veřejné správy prostřednictvím vlastních
informačních systémů. Současně se však ponechává i dosavadní možnost využít k čerpání
údajů z informačních systémů veřejné správy soukromoprávními uživateli údajů agendového
informačního systému. V zájmu vyšší operativnosti by již takový agendový informační
systém neměl být stanoven zákonem, nýbrž určen ohlašovatelem agendy, na jehož úvaze
bude, zda v konkrétní agendě bude preferovat využívání údajů z informačních systémů
veřejné správy prostřednictvím jím určeného agendového informačního systému nebo
informačního systému soukromoprávního uživatele údajů. Kritériem pro jeho rozhodování by
měl být zejména charakter využívaných údajů a množství a charakter soukromoprávních
uživatelů údajů v agendě.
Vzhledem k tomu, že bude docházet k propojení informačních systémů veřejné správy
a informačních systémů soukromoprávních uživatelů údajů, je nezbytné zakotvit práva
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a povinnosti soukromoprávních uživatelů údajů obdobně, jako je tomu u správců
informačních systémů veřejné správy. Zároveň se na soukromoprávní uživatele údajů bude
aplikovat institut registrace výkonu agendy, který se nyní aplikuje pouze na orgány veřejné
moci.
Z analýzy, kterou provedlo Ministerstvo vnitra na základě námětů na rozšíření údajů
vedených v základních registrech zaslaných ústředními správními úřady, vyplynulo,
že v mnoha agendách existuje poptávka po údaji o čísle, druhu a datu skončení platnosti
nestrojově čitelného identifikačního dokladu (tj. potvrzení o přechodném pobytu na území,
pobytová karta rodinného příslušníka Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince
a občanský průkaz bez strojově čitelných údajů). Údaje o nestrojově čitelných identifikačních
dokladech proto budou doplněny mezi referenční údaje vedené v základním registru obyvatel.
Pokud jde o ostatní náměty, nebylo možné akceptovat návrhy na doplnění údajů, které jsou
svou povahou údaji historickými, což se neslučuje s koncepcí základních registrů jakožto
informačních systémů veřejné správy, v nichž se vedou údaje aktuální, údaje o rodném čísle,
a to vzhledem k trendu postupného utlumování rodného čísla jako jednoznačného
identifikátoru osoby, či údajů, které jsou využitelné pouze v omezeném množství agend a
mohou být využívány z agendových informačních systémů, což z technického hlediska
výrazně usnadní zřízení tzv. informačního systému sdílené služby (tzv. eGON service bus),
jehož právní základ byl vytvořen v rámci novely zákona o základních registrech obsažené
v rámci zákona o právu na digitální služby.
Navrhovaná právní úprava nevykazuje žádné problematické aspekty ve vztahu
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Z právních předpisů tvořících ústavní pořádek České republiky se na oblast, která má být
upravena navrhovanou právní úpravou, vztahuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky (čl. 2 odst. 3 a čl. 79 odst. 1) a usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.,
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České
republiky (čl. 2 odst. 2, čl. 7 odst. 1 a čl. 18).
Navrhovaná právní úprava se primárně dotýká čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod, který upravuje právo osoby na soukromí, a čl. 18 Listiny základních práv a svobod,
který zaručuje petiční právo. Návrhem řešená problematika se dále dotýká čl. 2 odst. 3 Ústavy
České republiky, respektive čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, které požadují,
aby státní (veřejná) moc byla uplatňována jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví
zákon, a čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky stanovícího, že působnost správních úřadů lze
stanovit toliko zákonem.
Se všemi uvedenými ustanoveními ústavního pořádku je navrhovaná právní úprava
v souladu, neboť neomezuje právo osoby na soukromí, obecně rozšiřuje možnosti realizace
petičního práva a upravuje příslušné kompetence dotčených orgánů veřejné moci
(Ministerstva vnitra a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost), jejich
meze a způsob jejich výkonu na úrovni zákona.
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Lze tedy konstatovat soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky. Návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není
v rozporu s nálezy Ústavního soudu.
4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami
práva Evropské unie
Návrh zákona nezapracovává do českého právního řádu právo Evropské unie.
Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem ve smyslu směrnice
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu
při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační
společnosti (dále jen „směrnice“). Uvedená směrnice se vztahuje na návrhy právních
předpisů, mezi něž patří technické specifikace a jiné požadavky nebo předpisy pro služby
včetně příslušných správních předpisů, jakož i na právní předpisy zakazující výrobu, dovoz,
prodej nebo používání určitého výrobku nebo zakazující poskytování nebo využívání určité
služby nebo usazování poskytovatele služeb. Pokud jde o služby, směrnice se uplatní pouze
vůči službám informační společnosti, které jsou definovány jako jakékoli služby poskytované
za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb. Žádná ze změn,
která je v navrhovaném zákoně obsažena, nenaplňuje definici služby podle směrnice ve všech
bodech (zejména absentuje podmínka, že služba se poskytuje za úplatu).
Návrh zákona je v souladu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými
právními zásadami práva Evropské unie, zejména se zásadou právní jistoty, proporcionality
a zákazem diskriminace.
5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána
Na navrhovanou právní úpravu se mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika
vázána, nevztahují. Oblasti obecného petičního práva se v určitém rozsahu dotýká toliko
Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (vyhlášená ve Sbírce
zákonů pod č. 95/1974 Sb.) svým čl. 14 odst. 2. Materie řešená navrhovanou právní úpravou
je však materií spíše procesní. Vliv na předmět úmluvy je toliko nepřímý, byť pozitivní,
neboť formálně rozšiřuje možnosti činění petic ve smyslu úmluvy.
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky
a sociální dopady
Se zrušením výčtu údajů využívaných orgány veřejné moci ze základních registrů
a agendových informačních systémů, které jsou v českém právním řádu obsaženy v desítkách
právních předpisů, nejsou spojeny žádné finanční náklady. Rovněž změny navrhované
v zákoně o právu petičním, zákoně o archivnictví a spisové službě a v zákoně o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů nebudou mít vliv na státní
rozpočet a rozpočty obcí a krajů.
V souvislosti s novou kompetencí Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost založenou v zákoně o informačních systémech veřejné správy, na jejímž základě
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má Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost na vyžádání Ministerstva vnitra
poskytovat vyjádření ke splnění podmínky zápisu nabídky cloud computingu do katalogu
cloud computingu, dojde k navýšení personálních nákladů na straně Národního úřadu
pro kybernetickou a informační bezpečnost. Z analýzy provedené Národním úřadem
pro kybernetickou a informační bezpečnost při přípravě na tuto novou kompetenci vyplynulo
následující:
 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost bude v první fázi posuzovat
cca 2 275 žádostí (očekávané nabídky ze strany poskytovatelů na základě odhadu ICT
unie, z. s.).
 Na posouzení má Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost podle
navrhovaného § 6o zákona o informačních systémech veřejné správy 6 měsíců, tj. 120
pracovních dní.
 Na posouzení jedné žádosti bude zaměstnanec průměrně potřebovat 8 hodin, tedy
jeden pracovní den, tedy za 6 měsíců maximálně 120 žádostí.
 V přímé souvislosti s výkonem této agendy je nutné zajistit minimálně 20
zaměstnanců, které je třeba vyškolit, vybavit pracovními prostředky, zejména počítači
vč. nezbytných softwarových licencí, dále je třeba pro ně zajistit kanceláře a jejich
vybavení.
 Pro zpracování takového množství žádostí v zákonem stanovené lhůtě je třeba zajistit
také podpůrný software na zpracovávání takových žádostí a hlídání termínů. Takovým
softwarem Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v tuto chvíli
nedisponuje.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost nedisponuje potřebným
počtem zaměstnanců ani kanceláří ani věcnými prostředky pro zajištění vhodných pracovních
podmínek takových zaměstnanců. Bez zajištění výše uvedeného Národní úřad
pro kybernetickou a informační bezpečnost není a nebude schopen tuto agendu zajistit.
Personální náklady spočívají ve zřízení 20 systemizovaných pracovních míst, čímž
dojde k navýšení mzdových nákladů. Dvacet zaměstnanců v pracovním poměru bude
zařazeno ve 13. platové třídě. Primární činností zaměstnanců bude posuzování a kontrola
nabídek cloud computingu z pohledu možnosti dodržení bezpečnostních pravidel pro orgány
veřejné moci využívající služby cloud computingu na základě žádosti Ministerstva vnitra,
zejména:
a) komunikace a koordinace s poskytovateli cloud computingu a orgány veřejné moci
poptávajícími cloud computing za účelem získání přesných informací relevantních
z hlediska kybernetické bezpečnosti,
b) analýza pravidel provozu cloud computingu a ověřování údajů uvedených v žádosti
o posouzení nabídky a poptávky cloud computingu,
c) sběr dalších informací o poskytovatelích cloud computingu ve spolupráci s dalšími úřady,
d) tvorba hodnotících stanovisek,
e) metodická podpora subjektů při plnění jejich povinností podle zákona o kybernetické
bezpečnosti,
f) plánování rozvoje a zadávání požadavků na rozvoj procesu posuzování a kontroly nabídek,
g) průběžné hodnocení a úprava bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající
služby cloud computingu,
h) kontrolní činnost dodržování povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti u povinných
subjektů,
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i) vytváření koncepce celostátní kontroly v oblasti kybernetické bezpečnosti v informačních
a komunikačních systémech,
j) provádění implementace mezinárodních norem a spolupráce na tvorbě národních norem.
Zaměstnanci budou vykonávat činnosti spadající pod díl 2.10.22 REFERENT
BEZPEČNOSTI STÁTU katalogu prací ve veřejných službách a správě (nařízení vlády
č. 222/2010 Sb.), přičemž tyto budou odpovídat zařazení míst do 13. platové třídy
s nejnáročnějšími katalogovými činnostmi:
25. Tvorba celostátní koncepce kontroly kryptografické ochrany, kontroly v oblasti
kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti utajovaných informací v informačních a
komunikačních systémech nebo provádění kontrol a testování mechanismů zabezpečení proti
kybernetickým útokům v informačních systémech a komunikačních sítích.
27. Tvorba strategických dokumentů státu v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejich
implementace na národní a mezinárodní úrovni
Personální náklady na 20 systemizovaných pracovních míst zařazených ve 13. platové
třídě budou v souhrnu činit 17 078 534 Kč ročně (vypočteno na základě průměrného platu
zaměstnance Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, stanoveného
Ministerstvem financí). Personální a finanční dopady z tohoto vyplývající budou řešeny
v rámci jednání o státním rozpočtu.
Pokud jde o dopady vyvolané změnou zákona o zbraních, nový způsob přístupu
do centrálního registru zbraní by byl ve formě programátorského in-house řešení zpracován
přímo Policejním prezidiem České republiky, a to v rámci jeho aktuálních zdrojů finančního
krytí. Realizace tohoto nového způsobu přihlašování do centrálního registru zbraní tedy
nepřinese dodatečné finanční nároky na státní rozpočet. Na straně podnikatelských subjektů
(držitelů zbrojních licencí a držitelů obecných muničních licencí) dojde naopak ke snížení
existující finanční zátěže ve formě nutnosti opatřovat pro osoby vstupující v rámci jejich
činnosti do centrálního registru zbraní certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovatelem.
Při počtu cca 1 000 podnikatelských subjektů a obvykle 2 až 4 pověřených osob na každý
z těchto podnikatelských subjektů jde o roční úsporu na straně podnikatelských subjektů
zhruba ve výši 1,1 mil. Kč. Jakožto jediný dodatečný, avšak toliko jednorázový náklad
na straně podnikatelů by tak mohl být správní poplatek ve výši 200 Kč za vydání občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, pokud daná osoba
takový doklad nemá a žádala by o jeho vydání v době delší než půl roku před uplynutím doby
platnosti dosavadního dokladu. Na druhé straně, pokud by daná osoba využila namísto
ověření občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem jiné služby
národní identitní autority, nebylo by pro ni nutné hradit ani tento správní poplatek.
Zřízení přímého přístupu do základních registrů a dalších informačních systémů
veřejné správy pro soukromoprávní uživatele údajů prostřednictvím vlastního informačního
systému může mít hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, neboť pro přístup
soukromoprávních uživatelů údajů do základních registrů a dalších informačních systémů
veřejné správy je nutné zajistit a uhradit licence nutné k používání tzv. autentizačního
informačního systému (§ 56a zákona o základních registrech), označovaného též jako
jednotný identitní prostor – katalog autentizačních a autorizačních služeb (JIP/KAAS).
V současné době přicházejí v úvahu dvě varianty:
1. náklady za udělení licence bude hradit Ministerstvo vnitra,
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2. náklady za udělení licence si budou hradit sami soukromoprávní uživatelé údajů.
V případě varianty č. 1 bude cena za udělení jedné licence přibližně 3 000 Kč, avšak každý
soukromoprávní uživatel bude mít nárok na více licencí, jelikož každá konkrétní licence
slouží pro individuální přístup fyzické osoby. V případě varianty č. 2 nevzniknou na straně
státu žádné výdaje.
Zřízení centrální služby pro vyrozumívání o změnách údajů, které se vedou
v informačním systému veřejné správy o subjektu údajů vedeném v základním registru,
představují vstupní náklady ve výši 30,45 mil. Kč a roční náklady od roku 2022 ve výši
3 mil. Kč. Náklady na straně jednotlivých agendových informačních systémů nelze
odhadnout.
Předkládaná právní úprava nemá žádné negativní dopady na podnikatelské prostředí
ani na sociální oblast. Pokud jde o změnu zákona o základních registrech, ta může mít
příznivý dopad na soukromoprávní uživatele údajů, a tím i na zájem občanů o využívání
služeb eGovernmentu.
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Pro využívání osobních údajů ze základních registrů a agendových informačních
systémů se nově namísto výslovně stanovené množiny osobních údajů, vymezené
v jednotlivých zákonech, navrhuje využívání osobních údajů v rámci agendy jako takové
a v rozsahu ohlášení této agendy. Rozsah osobních údajů tak již nebude explicitně stanoven
zákony upravujícími jednotlivé agendy, ale bude stanoven ohlašovateli agend při ohlášení
agendy, v rámci které budou osobní údaje zpracovávány. Konkrétní rozsah osobních údajů
určí při ohlášení agendy ohlašovatel agendy. Právním základem pro zpracování osobních
údajů bude i nadále zákon upravující agendu, neboť ten správci stanoví povinnost k výkonu
agendy, jejíž neodmyslitelnou součástí je zpracování osobních údajů, ve spojení s
právní úpravou ohlášení agendy podle zákona o základních registrech. Právním základem pro
využívání osobních údajů není samotné ohlášení agendy. Na základě zákona dojde k ohlášení
agendy včetně uvedení rozsahu osobních údajů nezbytného pro výkon agendy, přičemž
základem zpracování osobních údajů při jejich využívání jednotlivými orgány veřejné moci
bude v závislosti na činnosti, ke které budou osobní údaje zpracovávány, buď čl. 6 odst. 1
písm. c) (tj. plnění právní povinnosti v případě, že povinnost k využití údaje stanoví právní
předpis), nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) (tj. výkon veřejné moci v případě, že využití údaje bude
nutné při konkrétním úkonu v rámci správního řízení, např. typicky při dokazování) obecného
nařízení o ochraně osobních údajů. Nová koncepce sdílení údajů mezi orgány veřejné moci
nemá dopad na práva subjektu údajů podle čl. 12 až 18 obecného nařízení o ochraně osobních
údajů, právní postavení subjektu údajů se nemění. S ohledem na čl. 35 odst. 10 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů tak posouzení vlivu na ochranu osobních údajů není
nezbytné.
Využívání osobních údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů
je zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Zpracování je zákonné, neboť je prováděno při výkonu veřejné moci, kterým je správce
pověřen, a zároveň je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce. Zpracování osobních
údajů ve formě jejich využití ze základního registru nebo agendového informačního systému
bude mít právní základ v zákonech upravujících konkrétní agendu ve spojení s úpravou
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v zákoně o základních registrech. Tato změna by neměla mít vliv na zajištění bezpečnosti
zpracování osobních údajů, neboť systém zpracování a odpovědnosti za zpracování osobních
údajů zůstává nezměněn.
Pokud jde o změny navrhované v zákoně o archivnictví a spisové službě, které se
týkají vedení osobních údajů o jiných osobách, kterých se dokument týká, ve jmenném
rejstříku, určení původci nově tyto údaje nepovedou obligatorně, nýbrž fakultativně, a to na
základě vlastního uvážení. Základem zpracování osobních údajů těchto osob tedy již nebude
čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. plnění právní povinnosti
správce, ale tyto osobní údaje budou správci osobních údajů (určenými původci)
zpracovávány na základě čl. 6 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj.
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci, kterým je
pověřen správce. Tím, že se mění právní důvod pro zpracování osobních údajů, se na správce
osobních údajů přenáší odpovědnost za to, že stanoví, zdůvodní a prokáže účel zpracování
spočívajícího v zavedení subjektu údajů do jmenného rejstříku. Do jmenného rejstříku tedy
nelze osoby zaznamenávat automaticky. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda určený původce
bude údaje o této osobě v budoucnu potřebovat a zda je bude potřebovat právě ze jmenného
rejstříku. Správce osobních údajů také bude muset s ohledem na účel vedení těchto údajů
stanovit adekvátní skartační lhůtu v zákonných mezích (tedy nejdéle 3 roky). Stanovení
skartační lhůty výrazně přesahující okamžik zničení dokumentu bude odůvodnitelné spíše
výjimečně. V této úvaze bude správce osobních údajů (určený původce) aplikovat především
zásadu minimalizace a zásadu omezení uložení osobních údajů. V souladu se zásadou
odpovědnosti bude muset správce osobních údajů naplnění těchto zásad prokázat.
Změny navrhované v zákoně o základních registrech týkající se využívání údajů
z informačních systémů veřejné správy soukromoprávními uživateli údajů prostřednictvím
vlastního informačního systému nepředstavují nové zpracování osobních údajů. I nadále bude
právní základ pro využívání údajů soukromoprávními uživateli údajů stanoven v příslušném
agendovém zákoně. Soukromoprávní uživatel údajů bude moci v souladu se zmocněními
v jednotlivých agendových zákonech (např. zákon o bankách, zákon o pojišťovnictví)
využívat údaje pouze k plnění svých povinností stanovených právním předpisem, tedy na
základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Nový způsob
využívání údajů soukromoprávními uživateli údajů nemá dopad na práva subjektu údajů podle
čl. 12 až 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, právní postavení subjektu údajů se
nemění. Systém zpracování a odpovědnosti za zpracování osobních údajů zůstává nezměněn.
S ohledem na čl. 35 odst. 10 obecného nařízení o ochraně osobních údajů tak posouzení vlivu
na ochranu osobních údajů není nezbytné.
Soukromoprávní informační systém pro využívání údajů se bude muset být schopen
napojit na tzv. referenční rozhraní, jehož prostřednictvím vždy dochází ke sdílení údajů
vedených v informačních systémech veřejné správy, a splňovat podmínky vyhlášky
o referenčním rozhraní. Zároveň se stanoví kontrolní kompetence Ministerstva vnitra
nad soukromoprávními uživateli údajů. Tím bude zajištěna adekvátní ochrana z pohledu čl. 32
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Změny navrhované v zákoně o právu petičním, zákoně o informačních systémech
veřejné správy a zákoně o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů nemají
žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. V oblasti ochrany soukromí
a osobních údajů nedojde k žádným změnám.
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8. Zhodnocení korupčních rizik
Předkládaný návrh zákona nezvyšuje oproti dosavadní právní úpravě korupční rizika,
neboť podstata navrhované právní úpravy je takového charakteru, který by neměl mít na míru
korupce jako takovou vliv. Vzhledem k obsahu právní úpravy tak nebyla shledána žádná
rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání.
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. Přístup
bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb České republiky k údajům vedeným
v základních registrech a agendových informačních systémech není navrhovaným zákonem
dotčen.
10. Odůvodnění potřeby účinnosti odlišné od jednotných dnů právní účinnosti
Návrh obsahuje pravidla, která navazují na pravidla obsažená v zákoně o právu
na digitální služby, která nabývají účinnosti 1. února 2022.
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K částem první až páté, sedmé až sedmnácté, dvacáté až dvacáté osmé, třicáté až
čtyřicáté osmé, padesáté první až padesáté deváté, šedesáté první až šedesáté osmé,
sedmdesáté, sedmdesáté druhé až osmdesáté osmé, devadesáté, devadesáté druhé až sto
první, sto třetí až sto osmé, sto desáté, sto dvanácté až sto dvacáté páté, sto dvacáté
sedmé, sto třicáté až sto třicáté páté, sto třicáté sedmé až sto čtyřicáté druhé, sto
čtyřicáté čtvrté a sto čtyřicáté páté, sto čtyřicáté sedmé a sto čtyřicáté osmé, sto padesáté
až sto padesáté druhé a sto padesáté čtvrté
K čl. I až V, VII až XVII, XX až XXVIII, XXX až XLVIII, LI až LIX, LXI až LXVIII,
LXX, LXXII až LXXXVIII, XC, XCIII až CII, CIV až CIX, CXI, CXIII až CXXVI,
CXXVIII, CXXXI až CXXXVI, CXXXVIII až CXLIII, CXLV a CXLVI, CXLVIII
a CXLIX, CLI až CLIII a CLV
Změny navrhované v dotčených zákonech souvisí se změnou dosavadní legislativní
koncepce zakotvení právního titulu pro využívání údajů ze základních registrů a agendových
informačních systémů spočívající v založení kompetence k využívání údajů jiným zákonem.
Její naplňování nadměrně zatěžuje právní předpisy i legislativní proces (z poslední doby lze
jmenovat například zákon č. 196/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti
průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné
správy, jehož jediným účelem bylo zakotvit do zákonů upravujících průmyslové vlastnictví
využívání údajů z informačních systémů veřejné správy). Ustanovení o využívání údajů
ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy se proto
z příslušných zákonů vypouští.
Orgány veřejné moci budou i nadále oprávněny k využívání údajů, které jsou
v současné době obsahem měněných ustanovení, avšak jejich oprávnění již nebude založeno
zákonem, ale bude se odvíjet od registrace agendy a následné registrace orgánu veřejné moci
pro výkon agendy v registru práv a povinností. Příslušný ústřední správní úřad coby
ohlašovatel agendy ohlásí v rámci procesu registrace agendy údaje, které budou, po úspěšném
ohlášení agendy a registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy, orgány veřejné moci
využívat ze základních registrů či agendových informačních systémů, a to prostřednictvím
informačního systému základních registrů nebo prostřednictvím informačního systému
sdílené služby.
Cestou přechodných ustanovení k návrhu zákona o právu na digitální služby je
zabezpečeno, že orgánům veřejné moci bude zachována kompetence využívat údaje
z informačních systémů veřejné správy za dosavadních (technických) podmínek jejich
poskytování a v rozsahu stanoveném zrušenými ustanoveními zákonů upravujících jednotlivé
agendy, a to až do okamžiku, kdy ohlašovatel agendy dospěje k závěru, že je nutno rozsah
modifikovat. Po této modifikaci bude orgán veřejné moci využívat údaje z informačních
systémů veřejné správy v rozsahu stanoveném v registru práv a povinností.
K části šesté – změna zákona o právu petičním
K čl. VI (navrhovanému § 6a)
K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni a doručení petice státnímu orgánu
se navrhuje využití nástroje pro sestavování elektronických petic (systém ePetice), který bude
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jedním z modulů informačního systému správy voleb podle zákona o správě voleb. Dostupný
bude též z portálu veřejné správy.
Elektronická petice bude muset obsahovat stejné náležitosti, které zákon o právu
petičním stanovuje pro archy listinné petice. Fakticky však celá elektronická petice bude
představovat jeden petiční arch. Pokud součástí elektronické petice nebude přímo text petice,
bude potřeba ji označit tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpořena. Dále na ní bude
potřeba uvést jméno, příjmení a bydliště (rozumí se adresa místa trvalého pobytu) toho, kdo
petici sestavil, nebo toho, kdo zastupuje členy petičního výboru. Elektronický výstup z petice
by pak měl obsahovat údaje o občanech, kteří petici podepsali, v rozsahu jména, příjmení
a bydliště (rozumí se adresa místa trvalého pobytu). Veřejně přístupné však budou jen údaje
identifikující petici a počet podpisů pod peticí.
Petenti se do systému ePetice přihlásí pomocí portálu veřejné správy a prostředku se
zaručenou identitou alespoň na úrovni záruky značná. Přístupem se zaručenou identitou se
přitom rozumí přístup do informačního systému veřejné správy či elektronické aplikace
s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, při jehož vydání nebo v souvislosti s ním
anebo v souvislosti s umožněním jeho využití byla totožnost osoby ověřena státním orgánem,
orgánem územního samosprávného celku nebo orgánem veřejné moci, který není státním
orgánem ani orgánem územního samosprávného celku, nebo který byl vydán v rámci
kvalifikovaného systému elektronické identifikace [§ 2 písm. t) zákona o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů]. Takovým prostředkem
pro elektronickou identifikaci bude zejména občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem. Aplikace po přihlášení petenta vygeneruje řádek
obsahující jeho jména, příjmení a bydliště. Za tímto účelem vysloví petent prostřednictvím
aplikace souhlas s tím, aby správce systému ePetice tyto údaje čerpal z příslušných
informačních systémů veřejné správy (jde o postup předvídaný § 9 odst. 5 zákona
o informačních systémech veřejné správy). Pro vyslovení podpory dané petici klikne petent
na tlačítko „Podpořit petici“.
Po ukončení sběru podpisů na elektronické petici organizátor (totožný s tím, kdo
elektronickou petici založil, případně osoba, kterou zakladatel poskytnutím přístupových
údajů k tomuto úkonu oprávnil) uloží obsah petice do souboru a systém mu předá adresu
souboru, v němž bude uložen obsah elektronické petice. Odkaz na úložiště takto
vygenerované petice předkladatel petice předá nebo zašle (datovou schránkou, e-mailem nebo
poštou) adresátovi petice a uvede údaje podle § 5 odst. 1 zákona o právu petičním o tom, kdo
petici podává v rozsahu jméno, příjmení a bydliště (rozumí se adresa místa trvalého pobytu),
popř. údaje o členech petičního výboru a osobě, která je oprávněna petiční výbor zastupovat
ve styku se státními orgány.
Nevylučuje se, aby ten, kdo sbírá podpisy na petici pomocí systému ePetice, sbíral
podpisy k téže petici i v listinné podobě. Znamená to, že při podání petice adresátovi se pak
doručí vedle listinné petice i odkaz na elektronické úložiště téže elektronické petice.
Systém ePetice automaticky „ohlídá“, aby tutéž elektronickou petici nepodpořil stejný
petent více než jedenkrát.
Předpokládá se, že uvedený postup elektronického sestavování petic by bylo možné
použít i pro petice podle zákona o krajích a zákona o obcích, podle nichž mohou občané
kraje/obce požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti, je-li žádost
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podepsána dostatečným počtem občanů kraje/obce, resp. fyzickou osobou, která dosáhla věku
18 let a vlastní na území kraje/obce nemovitost. V takovém případě by systém navíc ověřoval,
zda petent splňuje podmínku občanství, věku a trvalého pobytu na území příslušného
územního samosprávného celku.
Vzhledem k tomu, že pro sestavování elektronických petic bude využíván informační
systém správy voleb, potažmo portál veřejné správy, jejichž správcem je Ministerstvo vnitra,
je nutné, aby ministerstvo disponovalo oprávněním rozhodnutím znemožnit v nástroji další
realizaci petice, která by odporovala ustanovení § 1 odst. 3 a 4 zákona o právu petičním, tj.
pokud by zasahovala do nezávislosti soudu nebo vyzývala k porušování ústavy a zákonů,
popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost,
pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení,
nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé
neslušnosti. Neznamená to však, že by Ministerstvo vnitra předem posuzovalo přípustnost
každé elektronické petice před tím, než bude založena. Ministerstvo bude sledovat vzniklé
elektronické petice, a pokud dospěje k názoru, že některá z těchto petic odporuje § 1 odst. 3
a 4 zákona o právu petičním, technicky neumožní její další provádění. Nutno artikulovat
skutečnost, že nepůjde o zrušení petice jako takové, ale o nemožnost její další realizace
v rámci systému ePetice. Okruh účastníků, který bude o kroku ministerstva vyrozuměn, se
omezuje na osobu, která elektronickou petici vytvořila, jakožto „pána“ petice. Vyrozumění
mu bude zasláno prostřednictvím nástroje pro sestavování elektronických petic, což zajistí
informování takřka obratem.
Ustanovení pracuje s pojmem „občan“, i přestože z čl. 18 Listiny základních práv
a svobod vyplývá, že petiční právo může vykonávat „každý“, nikoli pouze osoba mající státní
občanství České republiky. S ohledem na zachování integrity celého zákona a jeho
terminologie se i v novele zákona o právu petičním termín „občan“ používá. Toto by však
v praxi nemělo činit potíže, neboť se bude aplikovat čl. 42 odst. 3 Listiny základních práv
a svobod. Tj. pokud dosavadní předpisy, mezi něž s ohledem na datum jeho vydání spadá
i zákon o právu petičním, používají pojmu „občan“, rozumí se tím každý člověk, jde-li
o základní práva a svobody, které Listina základních práv a svobod přiznává bez ohledu
na státní občanství. Podle doktríny zastávané Ústavním soudem nemá novela právního
předpisu samostatnou normativní existenci, nýbrž se po nabytí účinnosti stává součástí
novelizovaného právního předpisu, tj. v daném případě zákona, na který se čl. 42 odst. 3
Listiny základních práv a svobod aplikuje. To znamená, že byť navrhovaná právní úprava
bude přijata až po přijetí Listiny základních práv a svobod, stane se součástí právního
předpisu přijatého před přijetím Listiny základních práv a svobod, což zajistí, že jí použitý
pojem občan bude vykládán ve smyslu čl. 42 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
K části osmnácté – změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
K čl. XVIII bodu 1 (§ 11a)
V zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, se navrhuje zrušit § 11a, a to s ohledem na novou koncepci legislativního
zakotvení právního titulu pro využívání údajů ze základních registrů a agendových
informačních systémů. Česká správa sociálního zabezpečení a další orgány sociálního
zabezpečení budou i nadále oprávněny k využívání údajů, které jsou v současné době
obsahem § 11a zákona č. 582/1991 Sb., avšak jejich oprávnění již nebude založeno § 11a
zákona č. 582/1991 Sb., ale bude se odvíjet od registrace agendy sociálního zabezpečení a

91

následné registrace orgánu sociálního zabezpečení pro výkon této agendy v registru práv
a povinností (obě registrace již proběhly).
K čl. XVIII bodům 2 a 3 (§ 85 odst. 3 a 4)
Ze zákona č. 582/1991 Sb. se dále navrhuje vypustit povinnost dokládat vztah k dítěti
rodným listem, neboť údaje v něm obsažené si okresní správa sociálního zabezpečení může
zjistit z informačního systému evidence obyvatel, k využívání jehož údajů je oprávněna
na základě § 11a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. [písmeno j) citovaného ustanovení umožňuje
orgánům sociálního zabezpečení využívat údaj o jménu, popřípadě jménech, příjmení, rodném
příjmení, datu narození a rodném číslu u dítěte a osvojeného dítěte, písmeno m) pak umožňuje
využívat u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní
a nové rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů
a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení]. Rodný
list se bude předkládat pouze v případech, kdy údaje o vztahu k dítěti nebude možné
z informačního systému veřejné správy zjistit.
S ohledem na výše uvedené tedy není potřeba vyžadovat po žadateli o důchod
dokládání skutečností, jejichž obstarání pro něj může být spojeno s určitými obtížemi (rodné
listy svých dospělých dětí obvykle nemá žadatel ve svém držení). Na změnách, které se
navrhují provést v § 85 odst. 3 a 4 zákona č. 582/1991 Sb., nemění nic ani skutečnost, že se
navrhuje zrušení § 11a tohoto zákona, neboť oprávnění k přístupu se po přijetí navrhovaného
zákona bude odvíjet od registrace k výkonu agendy.
K části devatenácté – změna zákona o bankách
K čl. XIX (§ 38ae odst. 2 a 4 až 7, § 38af odst. 2 písm. f) a § 38af odst. 7 a 8]
S ohledem na obecnou úpravu, kterou se umožňuje využívání údajů z informačních
systémů veřejné správy soukromoprávními uživateli údajů prostřednictvím vlastního
informačního systému, se navrhuje vypustit duplicitní ustanovení ze zákona o bankách.
Úprava obsažená ve zrušovaném § 38ae odst. 2 bude obecně pro všechny soukromoprávní
uživatele údajů obsažena v navrhovaném § 5a odst. 3 zákona o základních registrech, úprava
obsažená ve zrušovaném § 38ae odst. 4 a 5 v navrhovaném § 62d zákona o základních
registrech, úprava obsažená ve zrušovaném § 38ae odst. 6 v navrhovaném § 9 odst. 1 a § 10
odst. 1 zákona o základních registrech a konečně úprava obsažená ve zrušovaném § 38ae odst.
7 v navrhovaných změnách § 54 až 57 zákona o základních registrech. V případě § 38af odst.
7 je jeho obecnější paralelou § 5a odst. 5 ve spojení s § 5 odst. 3 zákona o základních
registrech a v případě § 38af odst. 8 pak § 5a odst. 1 zákona o základních registrech.
Úprava § 38af odst. 2 písm. f) je reakcí na rozšíření množiny údajů vedených
v základním registru obyvatel, kdy se nově povedou údaje i o jiných než elektronicky
čitelných identifikačních dokladech.
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K části dvacáté deváté – změna zákona o Ústavním soudu a k části osmdesáté deváté
– změna zákona o soudech a soudcích
K čl. XXIX (§ 25a) a čl. LXXXIX (§ 175a)
Rozšíření množiny referenčních údajů vedených v základním registru obyvatel se
promítá i do rozsahu referenčních údajů, které z tohoto informačního systému veřejné správy
budou moci Ústavní soud, respektive obecné soudy využívat. Reálně však nedochází
k nárůstu údajů, které justiční orgány budou moci při výkonu své působnosti využívat, neboť
k těmto údajům, avšak vedených v informačním systému evidence obyvatel a informačním
systému cizinců, již přístup měly. Změna tak spočívá pouze v tom, že Ústavní soud a obecné
soudy budou údaje čerpat z jiné databáze, tj. ze základního registru obyvatel.
K části čtyřicáté deváté – změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
K čl. XLIX bodu 1 [§ 160 odst. 2 písm. a)]
S ohledem na prodloužení doby uchovávání údajů v základním registru obyvatel,
které bylo provedeno novelou zákona o základních registrech obsaženou v zákonu o právu
na digitální služby, je potřeba promítnutí i v případě jeho zdrojového agendového systému,
kterým informační systém cizinců je.
K čl. XLIX bodům 2 a 3 [§ 165a odst. 5 až 8 a § 167 odst. 5 až 8]
Zrušení uvedených ustanovení je promítnutím nové koncepce legislativního zakotvení
právního titulu pro využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních
systémů.
K části padesáté – změna zákona o cestovních dokladech
K čl. L bodům 1 a 4 (§ 20 odst. 4 a § 30 odst. 3 až 5 a 14)
Navrhuje se zrušit § 30 odst. 3 až 5, a to s ohledem na novou koncepci legislativního
zakotvení právního titulu pro využívání údajů ze základních registrů a agendových
informačních systémů. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské
úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou na základě výše uvedeného ustanovení
oprávněny k využívání údajů ze základního registru obyvatel, z informačního systému
evidence obyvatel a z informačního systému evidence občanských průkazů. Všechny tyto
úřady budou i nadále oprávněny k využívání údajů, které jsou v současné době obsahem § 30
odst. 3 až 5, oprávnění k využívání údajů však bude nově založeno na registraci agendy a
registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy v registru práv a povinností (i zde se navíc
budou aplikovat přechodná ustanovení zmíněná v odůvodnění výše). Ze stejného důvodu se
ruší také odstavec 14, který Ministerstvu vnitra zakládá oprávnění k využívání veškerých
údajů z evidence diplomatických a služebních pasů. Dále se navrhuje zrušit § 20 odst. 4,
podle kterého je zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním
konzulárním úředníkem, pro účely plnění zákonem vymezených úkolů oprávněn k využívání
údajů ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel, informačního
systému evidence občanských průkazů a informačního systému evidence cestovních dokladů
prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.
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K čl. L bodům 2, 3, 5 až 7 (§ 29 odst. 3, § 29a odst. 3, § 30 odst. 5 a § 30b odst. 1)
Legislativně-technické změny související se zrušením odstavců 3 až 5 v § 30.
K části šedesáté – změna zákona o evidenci obyvatel
K čl. LX bodům 1, 4 a 5 (§ 8 odst. 16 až 18, §13b odst. 4 a § 23a)
Mění se dosavadní koncepce legislativního zakotvení právního titulu pro využívání
údajů vedených v základních registrech a agendových informačních systémech, podle které
byla kompetence orgánu veřejné moci k využívání údajů založena zákonem o základních
registrech nebo jiným právním předpisem. Orgány veřejné moci budou i nadále oprávněny
k využívání údajů vedených v základních registrech a agendových informačních systémech,
jejich oprávnění k využívání těchto údajů však již nebude založeno právním předpisem,
ale bude spojeno s registrací agendy a následnou registrací orgánu veřejné moci pro výkon
agendy v registru práv a povinností. Orgán veřejné moci tak coby ohlašovatel agendy ohlásí
v rámci procesu registrace agendy údaje, které bude možné orgány registrovanými pro výkon
v působnosti v agendě, po úspěšné registraci agendy a registraci orgánu veřejné moci
pro výkon agendy, využívat ze základních registrů či agendových informačních systémů.
K čl. LX bodu 2 (§ 10 odst. 7)
Navrhuje se pro nadbytečnost zrušit povinnost informovat vlastníka objektu o údajích
oprávněné osoby v případě, že oprávněná osoba je vlastníkem objektu podle věty druhé.
K čl. LX bodu 3 (§ 10 odst. 11)
Navrženou změnou se sjednocuje postup při vyžadování ověřeného podpisu
zmocnitele na zvláštní plné moci stejně jako v případě § 8 odst. 8 věty třetí.
K části šedesáté deváté – změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
K čl. LXIX bodům 1 a 2 (§ 84, 84a, 84b, 84d a 84e)
V souvislosti se zavedením nové koncepce legislativního zakotvení právního titulu
pro využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů se navrhuje
zrušit § 84 odst. 2, který opravňuje Ministerstvo vnitra, krajské úřady a matriční úřady
k využívání údajů ze základního registru obyvatel. Dále se navrhuje zrušit § 84a, 84b, 84d
a 84e, podle nichž jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřady a matriční úřady oprávněny
využívat údaje z informačního systému evidence obyvatel, registru rodných čísel,
informačního systému cizinců, informačního systému evidence občanských průkazů či
informačního systému evidence cestovních dokladů, popřípadě jsou s ustanoveními
opravňujícími k využívání údajů úzce spjaty. Veškeré údaje budou tyto úřady oprávněny
využívat i nadále, oprávnění k jejich využívání však bude nově založeno na registraci agendy
a registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy v registru práv a povinností. Ministerstvo
vnitra (coby ohlašovatel agendy) ohlásí v rámci procesu registrace agendy matrik údaje, které
bude, po úspěšné registraci agendy a registraci výkonu v agendě možno zainteresovanými
orgány veřejné moci pro výkon agendy využívat ze základních registrů či agendových
informačních systémů, a to prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo
prostřednictvím informačního systému sdílené služby.

94

Cestou přechodných ustanovení k návrhu zákona o právu na digitální služby je
zabezpečeno, že výše zmíněným správním orgánům bude zachována kompetence využívat
údaje z uvedených informačních systémů veřejné správy za dosavadních (technických)
podmínek jejich poskytování a v rozsahu stanoveném zrušenými ustanoveními, a to až
do okamžiku, kdy ohlašovatel agendy dospěje k závěru, že je nutno rozsah modifikovat. Po
této modifikaci bude správní orgán využívat údaje z informačních systémů veřejné správy
v rozsahu stanoveném v registru práv a povinností.
K části sedmdesáté první – změna zákona o informačních systémech veřejné správy
K čl. LXXI bodu 1 [§ 2 písm. v)]
Pro účely zákona se definuje pojem „bezpečnostní úroveň“, což je činěno odkazem
na zákon o kybernetické bezpečnosti (a tudíž i na jeho prováděcí předpisy). Tím se metodou
přímé delegace „vtahuje“ právní úprava bezpečnostní úrovně obsažená v zákoně o
kybernetické bezpečnosti, potažmo v připravované tzv. cloudové vyhlášce i na postupy podle
zákona o informačních systémech veřejné správy, které s institutem bezpečnostní úrovně
pracují (část první hlava VI ve znění novely obsažené v zákonu o právu na digitální služby).
K čl. LXXI bodu 1 [§ 2 písm. w) a x)]
Při přípravě implementace ustanovení zákona o informačních systémech veřejné
správy týkajících se cloud computingu (část první hlava VI ve znění novely obsažené
v zákonu o právu na digitální služby) byly identifikovány rozdílné pohledy na interpretaci
pojmů „poptávka“ a „nabídka“. Konkrétně není zcela jasný vztah k právní úpravě zadávání
veřejných zakázek, tj. zda zápis poptávky či nabídky do katalogu cloud computingu předchází
zadání veřejné zakázky (což bylo smyslem úpravy části první hlavy VI ve znění novely
obsažené v zákonu o právu na digitální služby), nebo zda zápisy poptávky či nabídky
korespondují s příslušnými úkony v zadávacích řízeních. Definováním obou pojmů pro účely
zákona o informačních systémech veřejné správy se tento interpretační spor odstraňuje.
Součástí pojmů je i kritérium, že nejde o poptávku či nabídku v rámci tzv. vertikální
spolupráce, s níž je počítáno v § 6l písm. b). To ve svém důsledku znamená, že poptávky
po využití cloud computingu, respektive nabídky cloud computingu v režimu tzv. vertikální
spolupráce nebudou zapsány v katalogu cloud computingu, nebudou podléhat režimu § 6m až
6p (včetně posuzování nabídky Ministerstvem vnitra) a v tomto režimu využívaný cloud
computing bude toliko v katalogu cloud computingu evidován (podle § 6q).
K čl. LXXI bodu 2 [§ 5 odst. 2 písm. c)]
Jedná se o ryze legislativně-technické sjednocení formulací s následujícím
pododstavcem d).
K čl. LXXI bodu 3 (§ 5b odst. 2)
Povinnost stanovená orgánům a osobám, kterým se ukládají povinnosti v oblasti
kybernetické bezpečnosti zákonem o kybernetické bezpečnosti, postupovat podle
bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající cloud computing stanovených
právě uvedeným zákonem se rozšiřuje metodou přímé delegace i na ty orgány veřejné správy
ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy, které stojí mimo režim zákona
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o kybernetické bezpečnosti. Tím bude zajištěno, že všechny orgány veřejné správy ve smyslu
zákona o informačních systémech veřejné správy budou postupovat v oblasti využívání cloud
computingu podle stejných bezpečnostních pravidel (jejichž obsah a rozsah stanoví vyhláška
o kybernetické bezpečnosti). Metoda přímé delegace je před rozšířením působnosti zákona
o kybernetické bezpečnosti preferována z toho důvodu, že není zájmem vztahovat veškerá
pravidla obsažená v zákonu o kybernetické bezpečnosti na orgány veřejné správy ve smyslu
zákona o informačních systémech veřejné správy a vytváření více množin působnosti zákona
o kybernetické bezpečnosti by vedlo k jeho menší přehlednosti a srozumitelnosti.
K čl. LXXI bodu 4 (§ 6k odst. 1)
Změna je toliko legislativně-technickým promítnutím definování pojmů „nabídka“
a „poptávka“ v § 2.
K čl. LXXI bodu 5 (§ 6k odst. 2 a 3)
Pokud se jedná o odstavec 2, pro potřebu stanovit popis způsobu, jakým nabízený
cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány
veřejné moci využívající služby cloud computingu podle zákona o kybernetické bezpečnosti,
jediným neveřejným údajem, a tedy nutnost s ním pracovat jako s údajem vedeným
v katalogu cloud computingu, již nelze ponechat stanovení údajů vedených v katalogu cloud
computingu ryze na vyhlášce (řešení, kdy by zákon stanovil jediný údaj a ostatní ponechal na
prováděcím předpisu, by bylo asymetrické), a proto se údaje vedené v katalogu cloud
computingu na úrovni zákona stanoví druhově. Určitou vadu dosavadního řešení představuje i
v zásadě neomezené zmocnění pro stanovení údajů vedených o poptávkách a nabídkách cloud
computingu a využívaném cloud computingu v katalogu cloud computingu, zejména odvíjí-li
se od něj obsah žádostí o zápis poptávky nebo nabídky cloud computingu do katalogu cloud
computingu. I tuto vadu druhové stanovení údajů vedených v katalogu cloud computingu
napravuje. Vyhláškou se následně určí konkrétní základní parametry cloud computingu.
Identifikační údaje žadatele blíže stanovit třeba není, ponechávají se na správci katalogu cloud
computingu, který se bude řídit zásadou minimalizace údajů (a formálně i rozsahem
identifikačních údajů předpokládaných správním řádem).
Klíčovou věcnou změnu přináší odstavec 3, který nově stanoví popis způsobu, jakým
nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní pravidla pro
orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu podle zákona o kybernetické
bezpečnosti, neveřejným údajem. Tím se omezuje znalostní základna potenciálních útočníků.
Popis způsobu, jakým nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy dodržet
bezpečnostní pravidla, bude nově hrát kruciální roli při posuzování způsobilosti nabízeného
cloud computingu sloužit při provozování informačních systémů veřejné správy
či elektronických aplikací orgánů veřejné správy.
Další věcnou změnou je možnost dočasného uchování historických údajů z katalogu
cloud computingu v rámci informačního systému cloud computingu. Katalog je pojímán jako
databáze obsahující aktuální údaje o poptávkách, nabídkách a využívaném cloudu. Jakmile je
poptávka nebo nabídka stažena či je ukončeno využívání cloud computingu, údaje se
z katalogu cloud computingu vymazávají. Je však žádoucí jejich uchování jako historických
údajů např. z hlediska zpětného ověřování, zda byly splněny požadavky stanovené zákonem
o informačních systémech veřejné správy v oblasti cloud computingu. Lhůta pěti let je
obvyklou lhůtou pro uchovávání různých záznamů (vizte např. zákon o hazardních hrách
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či zákon na ochranu zvířat proti týrání). Údaje se navrhuje vést jako neveřejné, neboť nebyl
identifikován žádný relevantní zájem na jejich veřejnost s tím, že se připouští jejich
poskytnutí subjektům, které prokážou právní zájem.
K čl. LXXI bodu 6 (§ 6l)
V odstavci 1 se stanoví nová situace, kdy orgán veřejné správy může využívat cloud
computing, který není zapsán jako nabídka v katalogu cloud computingu. Reflektuje se
možnost tzv. vertikální spolupráce, tj. stavu, kdy orgán veřejné správy zřídí jemu podřízenou
entitu, do jejíhož portfolia náleží i poskytování cloud computingu výlučně tomuto orgánu
veřejné správy. V takovém případě nemá vedení poptávky nadřízeného orgánu veřejné správy
po využití cloud computingu, která má být uspokojena podřízenou entitou, ani „nabídky“ této
entity, která je určena výlučně nadřízenému orgánu veřejné správy, smysl. S ohledem
na uzavřenost vertikálního vztahu a současně větší sepětí nadřízeného orgánu veřejné správy
a podřízené entity poskytující mu cloud computing (nadřízený orgán veřejné správy entitu
ovládá, má možnost ovlivnit její činnost, nadto si ji zřizuje za účelem poskytování cloud
computingu) není ani účelné ex ante posuzování toho, zda poskytovaný cloud computing
umožňuje dodržování bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající cloud
computingu Ministerstvem vnitra, potažmo Národním úřadem pro kybernetickou a informační
bezpečnost. Zvolí-li si proto orgán veřejné správy poskytnutí cloud computingu formou
vertikální spolupráce, nese odpovědnost za adekvátní kvalitu využívaného cloud computingu
sám. Je však potřeba podtrhnout, že povinnost postupovat podle bezpečnostních pravidel
pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu podle zákona o kybernetické
bezpečnosti zůstává orgánu veřejné správy zachována, splnění této povinnosti však bude
kontrolováno ex post.
Druhou věcnou změnou obsaženou v odstavci 1 je zmírnění dosavadní podmínky,
že orgán veřejné správy může využívat pouze cloud computing, který je předmětem nabídky
cloud computingu obsažené v katalogu cloud computingu. Výmazem nabídky z katalogu,
což mohlo být učiněno i jednostranným úkonem poskytovatele cloud computingu, dosud
nastává situace, kdy je orgán veřejné správy bezodkladně nucen využívání takového cloud
computingu ukončit. Tato situace je krajně nežádoucí, neboť orgán veřejné správy je oproti
poskytovateli cloud computingu v nevýhodném postavení (např. v souvislosti s požadavkem
na dodatečnou úpravu smluvních podmínek využívaného cloud computingu). Tím, že se nově
stanoví, že orgán veřejné správy může využívat cloud computing na základě nabídky cloud
computingu zapsané v katalogu cloud computingu, se tato situace eliminuje. Nově tedy
nebude relevantní, že po zahájení využívání cloud computingu byla nabídka tohoto cloud
computingu z katalogu cloud computingu vymazána, důležité je, že byla zapsanou nabídkou
v době výběru. Orgán veřejné správy tak bude moci využívat takový cloud computing do
ukončení kontraktu s jeho poskytovatelem (obvyklá doba trvání takových kontraktů jsou 4
roky). To samozřejmě nebude platit v případě situace, kdy využívaný cloud computing
přestane umožňovat orgánu veřejné správy plnit bezpečnostní pravidla pro využívání cloud
computingu orgány veřejné moci. V takovém případě bude nutno přistoupit k ukončení
využívání bez zbytečného odkladu.
Materie dosud obsažená v původním odstavci 2 se nově rozděluje mezi odstavce 2 a 3.
Důvodem je skutečnost, že ustanovení o stanovení ceny za poskytnutí cloud computingu byla
mylně vztahována toliko ke cloud computingu poskytovanému státním poskytovatelem cloud
computingu. To však nebylo úmyslem, neboť pravidla o stanovení cen v řádných (dohodou,
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resp. akceptací nabídky) i mimořádných situacích (úředním stanovením, cenovým
moratoriem) by měla platit i ve vztahu k nestátním poskytovatelům cloud computingu.
K čl. LXXI bodům 7 až 10 (§ 6m)
Pravidla zápisu poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu se výrazně
modifikují. Aranžmá, které přináší novela zákona o informačních systémech veřejné správy
obsažená v zákoně o právu na digitální služby, se ukazuje být z hlediska požadavků na
odborné zkoumání kvality poptávek i nabídek jako příliš náročné. V rámci přípravy
implementace těchto pravidel se ukázalo, že adekvátní posuzování poptávek i nabídek
Ministerstvem vnitra a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, nadto
ve vymezené lhůtě 45 dnů není reálné a posuzování by bylo ryze formální. Bylo
vyhodnoceno, že z hlediska bezpečnosti je stěžejní nikoliv poptávka cloud computingu, nýbrž
nabídka cloud computingu. Proto se navrhuje upustit od posuzování kvality poptávek a
zaměřit úsilí na kvalitu nabídek. Poptávky nově nebudou odborně zkoumány, což umožní
výrazné zrychlení řízení o zápisu poptávky cloud computingu. V jeho rámci bude
Ministerstvo vnitra postupem podle správního řádu posuzovat toliko splnění formálních
náležitostí (de facto úplnost žádosti), k čemuž postačí navrhovaná lhůta 15 dnů.
Urychlení řízení o zápisu poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu
umožní i požadavek strojově čitelného formátu, který se v rámci odstavce 2 stanoví pro žádost
o zapsání poptávky do katalogu cloud computingu. Jeho naplňování zajistí snazší zpracování
žádosti.
V rámci odstavce 3 se upouští i od dosavadní podmínky neduplicity poptávky.
Důvodem je skutečnost, že není žádoucí, aby byly poptávky zohledňující individuální potřeby
orgánu veřejné správy autoritativně modifikovány Ministerstvem vnitra. Namísto toho budou
obdobné nabídky toliko sdružovány, tj. vedeny „vedle sebe“, což umožní poptávajícím
koordinovaný postup, výměnu informací apod. a nabízejícím usnadní přehled o poptávkách.
K čl. LXXI bodu 11 (§ 6n odst. 2 a § 6p odst. 2)
Jednoznačně se stanoví komunikační kanál, jímž Ministerstvo vnitra bude činit
příslušná vyrozumění. Dosavadní formulace totiž umožňovala alternativní závěr, že
prostřednictvím informačního systému cloud computingu se provede výmaz poptávky cloud
computingu, respektive nabídky cloud computingu (což tak samozřejmě bude), zatímco
způsob vyrozumění je v dispozici Ministerstva vnitra.
K čl. LXXI bodům 12 až 15 (§ 6o)
V odůvodnění modifikací § 6m bylo zmíněno, že stěžejní z hlediska zajištění
bezpečnosti provozování informačních systémů veřejné správy a elektronických aplikací
orgánů veřejné správy bude kvalita nabízeného cloud computingu. Posuzování nabídek cloud
computingu ze strany Ministerstva vnitra, potažmo Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost tak bude hrát kruciální roli.
Původní 45denní lhůta není pro komplexní posouzení toho, zda nabízený cloud
computing umožňuje orgánu veřejné správy naplnit bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné
moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu, reálná. Jde o vysoce sofistikovaná
hodnocení, jejichž výsledek rozhoduje o využitelnosti nabízeného cloud computingu
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k provozování informačního systému veřejné správy či elektronické aplikace, tedy klíčových
nástrojů eGovernmentu. V odstavci 1 se tak stanoví lhůta odpovídající komplexnosti
posuzování i zapojení dvou ústředních správních úřadů.
V odstavci 2 se jako prostředek umožňující urychlení vyřízení žádosti zakotvuje
povinnost podat žádost elektronicky ve strojově čitelném formátu. Kruciálním podkladem pro
posuzování bude dokumentace nabízeného cloud computingu a popis způsobu, jakým
nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní pravidla pro
orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu, provázaný s touto dokumentací.
Strukturu a obsah obou stanoví vyhláška Ministerstva vnitra. Dokumentace by měla být ne
nepodobna provozní dokumentaci informačního systému veřejné správy.
Z hlediska obsahu hodnocení vhodnosti nabídky cloud computingu se upouští
od posuzování toho, zda nabízený cloud computing splňuje kritéria pro zařazení do některé
z bezpečnostních úrovní pro využívání cloud computingu orgány veřejné správy. Důvodem je
fakt, ze zařazení do bezpečnostní úrovně se bude posuzovat z hlediska informačního systému
veřejné správy, a to v rámci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
primárně ze strany orgánu veřejné správy [v tomto směru bude upravena vyhláška
č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní
dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné
správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy)]. Posuzování
se tak zaměří, jak se navrhuje v novém znění odstavce 3, výlučně na to, zda nabízený cloud
computing umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné
moci využívající služby cloud computingu. Bude však hlubší, což umožní nové podklady (již
zmíněná dokumentace cloud computingu a popis způsobu, jakým nabízený cloud computing
umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné moci
využívající služby cloud computingu).
Pravidla vyřizování žádostí o zápis poptávky, respektive nabídky do katalogu cloud
computingu obsažená v odstavci 4 se precizují v tom smyslu, že je jednoznačně vymezen
„vůdčí“ správní orgán, role Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost by
se měla „omezit“ na „spoluposuzování“ složitějších poptávek, respektive nabídek.
Spolupůsobení úřadu bude logické zejména v situacích, kdy se nabídka cloud computingu
bude zaměřovat na informační systémy veřejné správy, které budou významnými
informačními systémy veřejné správy, eventuálně komponentami kritické informační
infrastruktury. V souladu s § 27 zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky (stanovícím, že ústřední správní úřady si navzájem vyměňují
potřebné informace a podklady) Ministerstvo vnitra poskytne či zprostředkuje Národnímu
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost potřebné podklady a informace.
Úprava odstavce 5 je legislativně-technickým promítnutím redukce podmínek (nově
bude pouze jedna podmínka).
K čl. LXXI bodům 16 až 19 (§ 6p)
Úprava odstavce 1 písm. b) je legislativně-technickou reakcí na úpravy § 6o odst. 3
a 4.
V případě odstavce 1 písm. c) se zmírňuje požadavek na omezené trvání každé
nabídky cloud computingu. Aktuální omezení na 3 roky může znamenat komplikaci zejména
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pro poskytovatele cloud computingu, neboť ti budou muset co 3 roky požádat o zápis nabídky
cloud computingu do katalogu cloud computingu, a tedy projít více než půlročním
posuzováním nabídky ze strany Ministerstva vnitra, potažmo Národního úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost. Nově se navrhuje, aby byla platnost nabídky co 3
roky poskytovatelem cloud computingu potvrzována, teprve v případě nepotvrzení by došlo
k jejímu výmazu z katalogu cloud computingu. To nic nemění na tom, že nabídka po celou
dobu jejího zápisu v katalogu cloud computingu bude muset být způsobilá k tomu, aby
umožnila orgánu veřejné správy, který ji využívá či hodlá využít, splnit bezpečnostní pravidla
pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci podle zákona o kybernetické
bezpečnosti.
Nový odstavec 2, podobně jako § 6o odst. 4, modifikují roli Národního úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost v oblasti posuzování trvání toho, že nabízený cloud
computing umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné
moci využívající služby cloud computingu. I zde by měl úřad figurovat toliko v případě
komplikovanějších posuzování. Samozřejmě není vyloučeno, aby poznatky o tom, že
nabízený cloud computing již neumožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní
pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu, získal při své činnosti
primárně Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten je pak v souladu s §
27 zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
(stanovícím, že ústřední správní úřady si navzájem vyměňují potřebné informace a podklady)
nebo § 25 odst. 4 kontrolního řádu (stanovícím, že kontrolní orgán předá svá zjištění o
nedostatcích příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě
zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky) povinen poskytnout příslušná
zjištění Ministerstvu vnitra, které po vyhodnocení přistoupí k výmazu nabídky.
Novým odstavcem 5 se sleduje zlepšení informovanosti orgánů veřejné správy o pro
ně klíčovém údaji o výmazu cloud computingu z katalogu cloud computingu. Do jisté míry
souvisí s modifikací § 6l odst. 1 písm. a) a novou podmínkou využívat pouze cloud
computing na základě nabídky zapsané v katalogu cloud computingu.
K čl. LXXI bodu 20 (označení hlavy X)
Jedná se ryze o legislativně-technickou úpravu, kterou se vyčleňuje úprava některých
pravidel součinnosti provozovatelů informačních systémů veřejné správy z hlavy IX
o kontaktních místech veřejné správy, kam organicky nepatří.
K čl. LXXI bodům 21 a 22 (§ 9e)
Úpravy odstavců 3 a 4 jsou reakcí na aktuální projednávání tzv. likvidační vyhlášky
v legislativních orgánech vlády. Ty poukazují na duplicitu tzv. likvidační vyhlášky a
ustanovení o likvidaci dat ve vyhlášce o kybernetické bezpečnosti. Cestou této úpravy bude
způsob likvidace dat upravený v zákoně o kybernetické bezpečnosti, potažmo jeho vyhlášce
o kybernetické bezpečnosti „vztažen“ metodou přímé delegace i na orgány veřejné správy
ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy, kterým se neukládají povinnosti
v oblasti kybernetické bezpečnosti zákonem o kybernetické bezpečnosti.
Současně se reaguje na skutečnost, že při některých metodách provozování
informačních systémů veřejné správy je z povahy věci vyloučen dohled nad likvidací kopií
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dat a provozních údajů. Proto se v tomto duchu stanoví výjimka z povinnosti provozovatele
dohled umožnit.
K čl. LXXI bodům 23 až 25 (§ 12)
Úpravy v odstavci 1 jsou promítnutím změn navrhovaných v § 6k a 6o (zejména v
jejich odstavcích 2). Rozšiřuje se a současně se upřesňuje zmocnění pro vyhlášku
Ministerstva vnitra.
Naopak zrušení odstavce 2, a tedy zrušení zmocnění pro vydání vyhlášky, je reakcí
na úpravu § 9e odst. 3.
K části devadesáté první – změna zákona o zbraních
K čl. XCI bodu 1 (§ 73a odst. 5 a 6)
Navrhuje se změnit způsob zabezpečeného a ověřeného přihlašování externích
uživatelů při vstupu do centrálního registru zbraní. V současnosti jsou ke vstupu do on-line
aplikace centrálního registru zbraní vyžadovány přihlašovací údaje, které držiteli zbrojní
licence, respektive obecné muniční licence a osobám jimi pověřeným vydává Policie České
republiky coby správce centrálního registru zbraní. K přihlášení je dále dle vyhlášky
o provedení některých ustanovení zákona o zbraních vyžadován certifikát vydaný
kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Tento způsob přihlašování se
v rostoucí míře jeví jako nevyhovující, neboť na jedné straně certifikáty mají pouze omezenou
platnost a jejich vydávání je zpoplatněno (čímž dochází k periodicky opakované zátěži
uživatelů centrálního registru zbraní), a na straně druhé je příslušný modul centrálního
registru zbraní (na rozdíl od zbytku centrálního registru zbraní, který je programován přímo
v rámci Policie České republiky) řešen dodavatelsky, což vede k nižší pružnosti řešení
případných problémů či požadavků na změny systému.
Dle návrhu by měl být základním prostředkem přístupu do centrálního registru zbraní
přístup se zaručenou identitou s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
a kontaktním elektronickým čipem. Správci centrálního registru zbraní se ponechává též
možnost zřídit jiné formy přístupu, a to zejména s ohledem na další možnosti rozvoje
eGovernmentu při současném zohlednění kapacitních možností správce. V praxi by šlo
zejména o využití dalších služeb národní identitní autority (eIdentita). Policie coby správce
centrálního registru zbraní by tak napříště přístupové údaje externím uživatelům nevydávala,
ale pouze by umožňovala konkrétním osobám přístup do centrálního registru zbraní
s využitím jejich zaručené identity.
K čl. XCI bodu 2 (§ 73b)
Reflektuje se změna dosavadní koncepce legislativního zakotvení právního titulu
pro využívání údajů vedených v základních registrech a agendových informačních systémech,
podle které byla kompetence orgánu veřejné moci k využívání údajů založena zákonem
o základních registrech nebo jiným právním předpisem. Orgány veřejné moci budou i nadále
oprávněny k využívání údajů vedených v základních registrech a agendových informačních
systémech, jejich oprávnění k využívání těchto údajů však již nebude založeno právním
předpisem, ale bude spojeno s registrací agendy a následnou registrací orgánu veřejné moci
pro výkon agendy v registru práv a povinností. Příslušný ústřední správní úřad coby
ohlašovatel agendy (v daném případě Ministerstvo vnitra) ohlásí v rámci procesu registrace
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agendy údaje, které bude možné orgány registrovanými pro výkon v působnosti v agendě (v
daném případě Policie České republiky), po úspěšné registraci agendy a registraci orgánu
veřejné moci pro výkon agendy, využívat ze základních registrů či agendových informačních
systémů.
K čl. XCII (přechodné ustanovení)
Za účelem bezproblémového přechodu na nový systém přihlašování se navrhuje
po přechodné období 12 měsíců ponechat paralelně s tímto novým systémem též dosavadní
systém přihlašování prostřednictvím přihlašovacích údajů vydávaných Policií České
republiky a certifikátu. Tím se podnikatelským subjektům umožní též využít platných
certifikátů (tyto jsou obvykle vydávány s platností 1 roku).
K části sto druhé – změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
K čl. CIII
S ohledem na novou legislativní koncepci zakotvení právního titulu pro využívání
údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů se ze zákona vypouští § 28a
s výjimkou poslední věty odstavce 2. Ta obsahuje zmocnění pro Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy k ověření totožnosti žadatele o evropský profesní průkaz na žádost
jiných uznávacích orgánů.
K části sto deváté – změna zákona o archivnictví a spisové službě
K čl. CX bodům 1 až 3 [§ 37, § 38 odst. 1 písm. c) a § 38a]
Navrhuje se zrušit § 37 odst. 4 až 9 a § 38a zákona o archivnictví a spisové službě,
a to s ohledem na novou koncepci legislativního zakotvení právního titulu pro využívání
údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů. Příslušné orgány jsou podle
uvedených ustanovení oprávněny k využívání údajů ze základních registrů a agendových
informačních systémů. Veškeré údaje jsou tyto orgány oprávněny využívat i nadále,
oprávnění k jejich využívání však bude nově založeno na registraci agendy archivnictví
a spisové služby a registraci orgánu veřejné moci pro výkon této agendy v registru práv
a povinností. Ministerstvo vnitra (coby ohlašovatel agendy) ohlásí v rámci procesu registrace
agendy údaje, které bude, po úspěšném ohlášení agendy a registraci orgánu veřejné moci
pro výkon agendy, možno využívat ze základních registrů či agendových informačních
systémů, a to prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo prostřednictvím
informačního systému sdílené služby. Pro úplnost lze dodat, že archivy (včetně
soukromoprávních) jsou prostřednictvím novely zákona o základních registrech obsažené
v rámci zákona o právu na digitální služby nově zahrnuty mezi orgány veřejné moci ve
smyslu zákona o základních registrech a jako takové budou podléhat režimu právě zmíněného
zákona.
Změna provedená v § 38 odst. 1 písm. c) je legislativně-technického charakteru.
K čl. CX bodům 4 a 5 (§ 64 odst. 4, § 64 odst. 5 úvodní část ustanovení a § 64 odst. 6)
Doplnění upřesňujícího spojení „a u nichž původce shledal potřebu jejich zaznamenání
ve jmenném rejstříku“ je nutné proto, že stávající znění zákona o archivnictví a spisové službě
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neomezuje rozsah osob, jejichž údaje se povinně vedou ve jmenném rejstříku. Z tohoto
důvodu zůstává zachována povinnost uvádět ve jmenném rejstříku vždy údaje o osobách,
které jsou odesílateli nebo adresáty, zatímco v ostatních případech se ponechává na uvážení
původce dokumentů vést ve jmenném rejstříku údaje o dalších osobách, o nichž dokument
obsahuje informaci. To se netýká případů, kdy jiný právní předpis takovou povinnost
stanovuje.
K čl. CX bodům 6 až 8 [§ 64 odst. 5 písm. e), f) a g)]
Zrušením stávajícího spojení „pokud byl určeným původcem přidělen“ se sleduje
zpřesnění formulace, neboť toto spojení je nadbytečné (dokumentu či spisu je vždy přidělen
bezvýznamový identifikátor pro potřeby výkonu spisové služby typu čísla jednacího, spisové
značky apod.). Doplnění nového písmene g) s požadavkem na uvádění čísla jednacího
dokumentu nebo spisové značky spisu, v němž se údaj evidovaný ve jmenném rejstříku
vyskytuje, je nutné pro zpětné vyhledávání dokumentů či spisů jak pro vlastní potřebu
původce dokumentu či spisu (vyhledávání dokumentů či spisů souvisejících), tak pro
zpracování dotazů fyzických nebo právnických osob.
K čl. CX bodu 9 (§ 64 odst. 7)
Stanovuje se maximálně tříletá ukládací lhůta a zpřesňuje se postup při vyřazování
údajů vedených ve jmenném rejstříku v elektronické podobě o osobě poté, kdy všechny
dokumenty nebo spisy, v nichž byly její údaje uvedeny, byly vyřazeny ve skartačním řízení a
poté buď předány příslušnému archivu k trvalému uložení, nebo byly zničeny.
K čl. CX bodu 10 (§ 64 odst. 8)
V souvislosti se změnou pojetí jmenného rejstříku jako obligatorní součásti
elektronického systému spisové služby, ve kterém se povinně vedou údaje o adresátech
a odesílatelích dokumentů vymezené v odstavcích 5 a 6, a zejména se změnou koncepce
legislativního zakotvení právního titulu pro využívání údajů vedených v informačních
systémech veřejné správy provedenou zákonem o právu na digitální služby se odstavec 8
ukazuje být jako neodůvodněně limitující, neboť omezuje zdroje údajů potřebných k vedení
jmenného rejstříku toliko na spis, a vylučuje tak například údaje vedené v informačních
systémech veřejné správy.
K čl. CX bodu 11 (§ 78 odst. 3)
Stávající ustanovení § 78 odst. 3 zákona o archivnictví a spisové službě je
formulováno jen pro dokumenty v analogové podobě. V prostředí elektronických systémů pro
vedení spisové služby a samostatných evidencí vedených rovněž v elektronické podobě je
informace, která byla vedena ve spisové službě vykonávané v listinné podobě (v podacím
deníku), již vedena elektronicky v elektronickém systému spisové služby a je mj. součástí
metadat dokumentu v digitální podobě, za jejichž vyplnění a validitu odpovídá původce
dokumentu. Z tohoto důvodu se navrhuje rozšířit ustanovení, podle něhož archivy nejsou
povinny ověřovat pravdivost obsahu archiválií, navíc o metadata archiválií v digitální podobě.
Beze změny zůstává zásada, že archiv odpovídá za uchování archiválie v podobě, v níž mu
byla předána, nikoliv za její obsah; to je věcí interpretace uživatelem informace v archiválii
obsažené, případně badatelem.
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K čl. CX bodu 12 (bod 14 přílohy č. 2)
Stávající koncept digitální kontinuity dokumentu v digitální podobě vychází z
existence validního dokumentu, v případě orgánů veřejné moci opatřeného kvalifikovaným
elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem, umístěného v uzavřeném
prostředí elektronické spisové služby. Pro toto elektronické prostředí jsou od roku 2009
definovány parametry v národním standardu pro elektronické systémy spisové služby
a digitální kontinuita se opírá v případě elektronického dokumentu platně podepsaného
v daném čase o transakční protokol. Ten je podle národního standardu chápán jako
důvěryhodný zápis informací o operacích provedených v elektronickém systému spisové
služby, které ovlivnily nebo změnily entity nebo samu elektronickou spisovou službu. Tyto
informace umožňují dohledání, identifikaci, rekonstrukci a kontrolu těchto operací, stavu entit
v minulosti a činnosti uživatelů.
Transakční protokol byl uveden v původním národním standardu v části 4.2.17 se
skartačním znakem „A“. V aktuálním národním standardu sice byla pasáž o skartačním znaku
vypuštěna, nicméně jeho zařazení do přílohy č. 2 zákona o archivnictví a spisové službě
posiluje jeho roli na poli digitální kontinuity, neboť jde o základní nástroj pro prokázání
neporušenosti a identity dokumentu v elektronické podobě.
K části sto jedenácté – změna branného zákona
K čl. CXII bodu 1 (§ 31b)
Ministerstvo obrany je na základě § 31b odst. 1 zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon,
ve znění pozdějších předpisů, oprávněno využívat údaje ze základního registru obyvatel.
V taxativním výčtu těchto údajů ovšem absentují údaje o úmrtí osoby, které jsou nezbytné
pro naplnění principů odpovědnosti vyplývajících z výkonu branné povinnosti
a pro bezproblémové zajišťování potřeb ozbrojených sil a obrany České republiky. Účinnost
tohoto ustanovení bude omezena na přechodnou dobu od 1. ledna 2021 do 1. února 2022,
kdy bude § 31b zrušen (čl. CXI bod 2).
K čl. CXII bodu 2 (§ 31b)
Navrhuje se zrušit § 31b branného zákona, a to s ohledem na novou koncepci
legislativního zakotvení právního titulu pro využívání údajů ze základních registrů
a agendových informačních systémů. Ministerstvo obrany je podle § 31b oprávněno
k využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů. Veškeré údaje
bude Ministerstvo obrany oprávněno využívat i nadále, oprávnění k jejich využívání však
bude nově založeno na registraci agendy a registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy
v registru práv a povinností.
K části sto dvacáté šesté – změna zákona o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů
K čl. CXXVII (§ 18a odst. 2)
Okamžik doručení dokumentu doručovaného podle § 18a zákona o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, tj. v režimu tzv. soukromoprávní komunikace,
se nově stanovuje shodně s okamžikem doručení dokumentu doručovaného podle § 17 téhož
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zákona. Dokument bude doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která
má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, a nepřihlásí-li se
do datové schránky taková osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové
schránky, poslední den této lhůty. Pro určení okamžiku doručení veřejnoprávních
i soukromoprávních dokumentů prostřednictvím datové schránky tak budou platit stejná
pravidla.
K části sto dvacáté osmé – změna zákona o základních registrech
K čl. CXXIX bodu 1 [§ 1 písm. c)]
Tímto návrhem zaváděnou možnost soukromoprávních uživatelů údajů využívat údaje
z informačních systémů veřejné správy prostřednictvím jejich vlastních informačních systémů
(tzv. soukromoprávních systémů pro využívání údajů) je potřeba zohlednit v předmětu
zákona, neboť podmínky sdílení údajů vedených v informačních systémech veřejné správy
s informačními systémy soukromoprávních uživatelů údajů budou nově představovat
významnou materii upravovanou zákonem o základních registrech, a je proto žádoucí,
aby došlo k její artikulaci.
K čl. CXXIX bodu 2 [§ 2 písm. g) a h)]
V definicích informačního systému základních registrů a informačního systému
sdílené služby (tzv. eGON service bus) je nutno zohlednit fakt, že budou zabezpečovat též
sdílení údajů ve vztahu k informačním systémům soukromoprávních uživatelů, konkrétně
tzv. soukromoprávním systémům pro využívání údajů.
K čl. CXXIX bodům 3, 7 a 9 [§ 4 odst. 2, § 5 odst. 5 a § 5b odst. 1]
Prováděné změny jsou pouze legislativně-technického charakteru. V případě § 4
odst. 2 se upřesňuje, o jaký typ údajů jde, dále se napravuje nejednotnost terminologie týkající
se referenčních údajů. Rovněž v případě § 5 odst. 5 jde o upřesnění, jaký údaj se má na mysli.
Konečně v § 5b odst. 1 se sjednocuje terminologie ve prospěch v zákonu nejrozšířenější
formulace.
K čl. CXXIX bodu 4 [§ 4 odst. 3]
Prováděná změna je pouze legislativně-technického charakteru a jejím smyslem je
odstranit duplicitu s § 5 odst. 5.
K čl. CXXIX bodům 5 a 6 [§ 4 odst. 6 a 7]
Prováděné změny jsou pouze legislativně-technického charakteru. V první řadě
souvisejí s vytvořením vhodnější vazby na definici referenčního údaje v § 2 písm. b). Podle ní
je definičním znakem referenčního údaje to, že je veden v základním registru. Proto jsou
doušky „vedený v základním registru“ ve vazbě na referenční údaj v textu zákona nadbytečné.
Terminologie se dále upřesňuje s ohledem na fakt, že referenčnost je přísně vzato vlastností
referenčního údaje, nikoliv jeho zápisu. Konečně, podobně jako v § 4 odst. 2, se v zájmu
eliminace jakýchkoliv výkladových potíží upřesňuje, o nesprávnost jakého údaje jde.
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K čl. CXXIX bodu 8 [§ 5a odst. 3]
Jedná se o klíčovou změnu ve způsobu, jakým mohou soukromoprávní uživatelé údajů
využívat údaje z informačních systémů veřejné správy. Doposud tak lze činit výlučně
prostřednictvím agendového informačního systému, tj. informačního systému veřejné správy.
Této cesty se však v praxi příliš neužívá (toliko v případě pojišťoven), neboť je spojena
s vyššími náklady a konečně i s vyšší odpovědností na straně orgánů veřejné moci. Naopak
soukromoprávní uživatelé údajů preferují využívání vlastních platforem, a proto se nově
připouští tato možnost. Současně se však ponechává v mírně modifikované podobě
i dosavadní možnost využít k čerpání údajů z informačních systémů veřejné správy
soukromoprávními uživateli údajů agendového informačního systému. V zájmu vyšší
operativnosti by již takový systém neměl být stanoven zákonem, nýbrž ohlašovatelem agendy.
Je nutno podtrhnout, že bude právě na ohlašovateli konkrétní agendy, zda bude v této agendě
preferovat využívání údajů z informačních systémů veřejné správy cestou agendového
informačního systému nebo informačního systému soukromoprávního uživatele údajů.
Kritériem pro jeho rozhodování by měl být zejména charakter využívaných údajů a množství
a charakter soukromoprávních uživatelů údajů v agendě (při jednotkách až desítkách
soukromoprávních uživatelů údajů s adekvátním ekonomickým zázemím nebude efektivní
budovat agendový informační systém).
Větou druhou se v zájmu usnadnění interpretace vztahu nových pravidel s již
účinnými pravidly upravujícími další možnosti využívání údajů soukromoprávními uživateli
jednoznačně deklaruje autonomie těchto pravidel, respektive způsobů. Využívání údajů podle
pravidel, na které je odkazováno, tak bude nadále realizováno stejnými technologiemi, tj.
mimo rámec agendového informačního systému určeného ohlašovatelem agendy nebo
informačního systému soukromoprávního uživatele údajů.
Konečně třetí větou se stanoví povinnost soukromoprávních uživatelů údajů zajistit
kompatibilitu svých systémů s tzv. referenčním rozhraním, jehož prostřednictvím vždy
dochází k sdílení údajů vedených v informačních systémech veřejné správy. Soukromoprávní
uživatelé údajů tak budou muset využít příslušných pasáží provozní dokumentace
informačního systému základních registrů či informačního systému sdílené služby k nabytí
adekvátních znalostí o těchto systémech a jejich konektivitě.
K čl. CXXIX bodům 10 až 12 [§ 7 odst. 2 písm. c), d) a e)]
Návrhem zaváděnou možnost soukromoprávních uživatelů údajů využívat při sdílení
údajů z informačních systémů veřejné správy vlastních informačních systémů je nutno
promítnout do portfolia úkolů Správy základních registrů v oblasti zajišťování vazeb mezi
informačními systémy.
K čl. CXXIX bodům 13, 15 až 17 [§ 7 odst. 2 písm. k) a § 8 odst. 6 a 7]
Nově se zřizuje centrální služba pro vyrozumívání o změnách údajů, které se vedou
v informačním systému veřejné správy o subjektu údajů vedeném v základním registru. Tuto
službu budou moci využít i správci agendových informačních systémů pro notifikování změn
údajů o subjektech vedených v základním registru. U subjektů, které nejsou vedeny
v základních registrech, bude muset správce agendového informačního systému zajistit
notifikování cestou vlastní služby. Centrální službu pro vyrozumívání o změnách údajů bude
zajišťovat Správa základních registrů.
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K čl. CXXIX bodu 14 [§ 7 odst. 4 až 7]
Změny v uvedených odstavcích jsou ryze legislativně-technického charakteru.
Souvisejí s preferencí formulací hovořících o údajích ze základních registrů a agendových
informačních systémů jako o „využívaných“ spíše než „poskytovaných“ v zákonu
o základních registrech i jiných právních předpisech a o „využívání údajů“ před „přístupem
k údajům“, což jsou v zákonu o základních registrech vždy synonyma. V tomto smyslu je
žádoucí užívat namísto spojení „záznam o přístupu“ spojení „záznam o využívání“ [zákon
o základních registrech vykazuje v tomto ohledu jistou terminologickou nejednotnost
(srovnejte např. ve vztahu k § 18 odst. 5 a § 19 odst. 5), což je dáno tím, že je výsledkem
spojení původně čtyř samostatných návrhů zákonů připravovaných třemi ústředními
správními úřady cestou pozměňovacího návrhu připravovaného ve velmi omezeném čase].
K čl. CXXIX bodu 18 [§ 8a]
Tímto návrhem zaváděnou možnost soukromoprávních uživatelů údajů využívat údaje
z informačních systémů veřejné správy prostřednictvím jejich vlastních informačních systémů
(tzv. soukromoprávních systémů pro využívání údajů) je potřeba promítnout i v podobě
nových povinností soukromoprávních uživatelů údajů v oblasti zajišťování příslušných vazeb
jejich systémů na informační systém základních registrů, respektive informační systém
sdílené služby. V zásadě jde o stejná pravidla, jaká platí pro správce agendových
informačních systémů. Výjimkou je toliko to, že soukromoprávní uživatelé údajů nebudou
povinni zavést mechanismus opravy nesprávného údaje a zajistit službu vyrozumívání o
změně údaje. To je dáno tím, že jejich informační systém přísně vzato nebude databázový
systém jako většina agendových informačních systémů (minimálně z hlediska regulace
zákonem o základních registrech), nýbrž toliko nosič, který zajistí transfer údajů ze sféry
orgánu veřejné moci do sféry soukromoprávního uživatele údajů.
K čl. CXXIX bodům 19 a 21 (§ 9 odst. 1 a § 10 odst. 1)
Protože soukromoprávní uživatelé údajů působící v agendě představují méně
homogenní skupinu než orgány veřejné moci a jejich agendy nejsou hierarchicky uspořádány
jako agendy orgánů veřejné moci a sjednocovány nějakým vrcholovým orgánem (fakticky
mohou být vykonávány různými metodami), platí u nich vyšší potřeba odlišení jednotlivých
fyzických osob, které jsou objektem agendy. V agendách soukromoprávních uživatelů údajů
nadto ani neexistuje společný „agendový“ informační systém, v němž by byly o těchto
fyzických osobách vedeny příslušné údaje. Proto se v případě agend soukromoprávních
uživatelů údajů, na rozdíl od agend orgánů veřejné moci, vyžaduje při tvorbě agendového
identifikátoru fyzické osoby i identifikátor soukromoprávního uživatele údajů.
K čl. CXXIX bodu 20 (§ 9 odst. 3)
Kromě legislativně-technického promítnutí zaváděné možnosti soukromoprávních
uživatelů údajů využívat při sdílení údajů z informačních systémů veřejné správy vlastních
informačních systémů v příslušných ustanoveních, kdy se na soukromoprávního uživatele
údajů vztahují v zásadě stejná pravidla jako na orgán veřejné moci, se napravuje, podobně
jako v případě § 7 odst. 4 až 7, nejednotnost formulací.
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K čl. CXXIX bodům 22 až 25 [§ 10 odst. 6 a 7 a § 11 odst. 1 písm. b)]
Jedná se o legislativně-technické promítnutí zaváděné možnosti soukromoprávních
uživatelů údajů využívat při sdílení údajů z informačních systémů veřejné správy vlastních
informačních systémů v příslušných ustanoveních.
K čl. CXXIX bodu 26 (nadpis § 14)
V nadpisu se zohledňuje, že paragraf neupravuje toliko ověřené výstupy.
K čl. CXXIX bodům 27 až 29 (§ 14 odst. 2 až 4)
Jedná se o legislativně-technické sjednocení formulací užívaných v zákonu
o základních registrech. Dochází rovněž k odstranění možnosti alternativního zužujícího
výkladu, že by záznam obsahoval pouze vnitřní operace s údaji (§ 14 odst. 4).
K čl. CXXIX bodu 30 (§ 14 odst. 5 a 6)
Vzhledem k obsahu definice referenčního údaje v § 2 písm. b) je sousloví
„v základním registru“ v odstavci 5 a 6 nadbytečné (to, že je referenční údaj veden
v základním registru, je definiční znak), dochází proto k jeho odstranění.
K čl. CXXIX bodu 31 [§ 18 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 26 odst. 2 úvodní část
ustanovení]
Jedná se o legislativně-technickou formulační úpravu.
K čl. CXXIX bodům 32 a 33 [§ 18 odst. 1 písm. j), § 18 odst. 3, § 21, § 56a odst. 3 písm. a)
bod 3, § 58 odst. 4 písm. c), § 58 odst. 5, § 58a odst. 3 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. d) bod 3]
V základním registru obyvatel se nově povedou identifikační údaje i těch
identifikačních dokladů, které nejsou strojově čitelné (typicky „dočasný“ občanský průkaz).
Tím bude zajištěna vyšší komplexnost údajů o těchto dokladech.
K čl. CXXIX bodům 34, 35, 38 a 39 [§ 18 odst. 5 písm. a) a b) a § 19 odst. 5 písm. b) a e)]
Jedná se o legislativně-technické sjednocení formulací, eventuálně i zohlednění
zaváděné možnosti soukromoprávních uživatelů údajů využívat při sdílení údajů
z informačních systémů veřejné správy vlastních informačních systémů.
K čl. CXXIX bodům 36 a 40 [§ 19 odst. 3 a 6 a § 23 odst. 2]
Jedná se o legislativně-technickou změnu reflektující fakt, že slovo „agendového“ není
součástí názvu daného informačního systému veřejné správy.
K čl. CXXIX bodu 37 [§ 19 odst. 5 písm. a)]
Jedná se o legislativně-technickou změnu související se zaváděnou možností
soukromoprávních uživatelů údajů využívat při sdílení údajů z informačních systémů veřejné
správy vlastních informačních systémů nebo se sjednocováním formulací (preference
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formulací hovořících o „využívaných“ údajích, nikoli „poskytovaných“ údajích).
K čl. CXXIX bodům 41 a 42 [§ 38 odst. 1 písm. d) a e)]
Navrhuje se zařazení technickoekonomických atributů stavebních objektů mezi
referenční údaje vedené v registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Zařazení těchto
atributů mezi referenční údaje povede ke zvýšení kvality datového fondu registru a zároveň
bude sloužit jako spolehlivý administrativní zdroj dat pro sčítání lidu, domů a bytů, pro
vytváření průřezových statistik o kvalitě domovního fondu či jako podklad pro daňová
přiznání. Údaj o měsíci a roku dokončení bude veden o všech stavebních objektech, ostatní
údaje se nadále povedou pouze o stavebních objektech, kterým bylo přiděleno číslo popisné
nebo evidenční.
K čl. CXXIX bodu 43 [§ 39 odst. 1]
Jedná se o legislativně-technickou úpravu, neboť každý agendový informační systém
je z povahy věci informačním systémem veřejné správy. Sousloví „veřejné správy“ je tak
nadbytečné.
K čl. CXXIX bodu 44 [§ 48 písm. b)]
V definici „role“ se reflektuje skutečnost, že v základních registrech se nevedou pouze
referenční údaje, ale také údaje nereferenční. Z legislativně-technického hlediska dále dochází
ke sjednocení formulací užívaných v zákonu o základních registrech, kdy je namísto termínu
„přístup“ preferován převládající termín „využití“.
K čl. CXXIX bodům 45 až 50 [§ 51 odst. 1 písm. b), e) a h) a § 51 odst. 3 písm. b), d) a g)]
Jedná se o legislativně-technické úpravu spočívající v tom, že ne každý orgán veřejné
moci nebo soukromoprávní uživatel údajů je vedený v registru obyvatel nebo registru osob.
V tomto smyslu se předmětná ustanovení zpřesňují.
K čl. CXXIX bodu 51 [§ 51 odst. 3 písm. k)]
Doplnění nového písmena k) souvisí se zaváděnou možností soukromoprávních
uživatelů údajů využívat svých informačních systémů k čerpání údajů ze základních registrů.
Podobně jako v případě orgánů veřejné moci, u nichž se vedou údaje o jimi spravovaných
informačních systémech veřejné správy, se předpokládá – ve stejném rozsahu a
s podrobnostmi specifikovanými ve vyhlášce Ministerstva vnitra – i vedení údajů o
informačních systémech soukromoprávních uživatelů údajů, jejichž prostřednictvím budou
tito využívat údaje ze základních registrů.
K čl. CXXIX bodu 52 [§ 51 odst. 6 písm. b)]
Jedná se o legislativně-technické sjednocení formulací, kdy v zákoně o základních
registrech převažuje formulace „údaje vedené v základních registrech/agendových
informačních systémech“.
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K čl. CXXIX bodu 53 [§ 51 odst. 6 písm. i)]
Úprava souvisí se zaváděnou možností soukromoprávních uživatelů údajů využívat
svých informačních systémů k čerpání údajů ze základních registrů, zejména s rozšířením
aplikace institutu registrace pro výkon agendy i na soukromoprávní uživatele údajů (§ 55
a 56).
K čl. CXXIX bodům 54, 56, 64, 75, 76 a 81 [§ 51 odst. 6 písm. k) a l), § 52 odst. 1 písm. h),
§ 54 odst. 1 písm. c), § 54 odst. 2, § 54a odst. 5, § 56 odst. 3 písm. b) a c) a § 56a odst. 4]
Jedná se o legislativně-technické sjednocení formulací, kdy v zákonu o základních
registrech a v jiných relevantních právních předpisech převažuje termín „využití“ než
„přístup“.
K čl. CXXIX bodům 55, 57 a 58 [§ 51 odst. 10 písm. a), § 52a odst. 1 a § 52b odst. 4]
Upravuje se editor údaje „identifikátor kategorie soukromoprávní uživatele údajů“
a údaje „výčet a popis soukromoprávních systémů pro využívání údajů“. Editorem bude
v obou případech Ministerstvo vnitra. Výčet a popis soukromoprávních systémů pro
využívání údajů bude Ministerstvo vnitra do registru práv a povinností zapisovat
prostřednictvím rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů
pro využívání údajů.
Zápis nových údajů je potřeba zohlednit též v úpravě informačního systému registru
práv a povinností, který je obecným editačním systémem pro registr práv a povinností.
K čl. CXXIX bodu 59 až 63 (§ 52c)
Navrhované vedení údajů o tzv. soukromoprávních systémech pro využívání údajů
v registru práv a povinností je nutno promítnout i v obsahu a názvu komplementární databáze
údajů (i historických) o informačních systémech využívaných při výkonu agend, kterým je
rejstřík informačních systémů veřejné správy. Stát tak bude mít k dispozici jednotnou
ucelenou evidenci všech informačních systémů participujících na realizaci agend
(informačních systémů veřejné správy i informačních systémů soukromoprávních uživatelů
údajů).
K čl. CXXIX bodu 65 (§ 54 odst. 4)
Jedná se o legislativně-technickou úpravu zohledňující fakt, že přístup je požadován
vždy ke konkrétnímu údaji, nikoliv do základního registru či agendového informačního
systému jako celku.
K čl. CXXIX bodu 66 (§ 54 odst. 6)
Legislativně-technická úprava spočívající v opravě chybného odkazu.
K čl. CXXIX bodu 67 (§ 54a odst. 3 a 4)
Jedná se o legislativně-technické sjednocení terminologie, kdy v dosavadním textu
zákona v souvislosti s ohlášením agendy převažuje formulace „zpřístupnění údajů“.
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K čl. CXXIX bodům 68 až 74, 76, 77, 79, 80 a 82 [§ 55 včetně skupinového nadpisu, § 56
odst. 1 a 2, § 56 odst. 3 písm. c), § 56 odst. 4 a 6 a § 56a odst. 1 a 5]
Na soukromoprávní uživatele údajů se nově bude aplikovat institut registrace výkonu
agendy, který se nyní aplikuje na orgány veřejné moci. Důvodem je možnost
soukromoprávních uživatelů údajů využít k čerpání údajů z informačních systémů veřejné
správy vlastních informačních systémů. Tím budou v situaci obdobné orgánům veřejné moci,
a proto je potřeba, aby došlo k aplikaci stejných pravidel.
S ohledem na fakt, že se nově připouští dvojí způsob využití údajů soukromoprávními
uživateli údajů – dosavadní cestou určeného agendového informačního systému a novou
cestou vlastního soukromoprávního systému pro využívání údajů – je v případě § 56 odst. 3
písm. c) nově stanoveno, že povinnost orgánů veřejné moci uplatnit opatření bránící
neoprávněnému využívání údajů vedených v informačních systémech veřejné správy
soukromoprávními uživateli údajů se „omezuje“ toliko na případy, kdy soukromoprávní
uživatelé údajů využijí agendového informačního systému. V případě využití vlastního
informačního systému musí odpovědnost z povahy věci ležet na soukromoprávním uživateli
údajů, a tomu se proto ukládají (v § 56 odst. 4) stejné povinnosti, jaké nyní mají orgány
veřejné moci.
K čl. CXXIX bodu 78 (§ 56 odst. 5)
V ustanovení se reflektuje skutečnost, že v základních registrech se nevedou pouze
referenční údaje, ale také údaje nereferenční.
K čl. CXXIX bodům 81 a 83 až 86 [§ 56a odst. 4, § 57]
Jedná se o legislativně-technickou změnu související se zaváděnou možností
soukromoprávních uživatelů údajů využívat při sdílení údajů z informačních systémů veřejné
správy vlastních informačních systémů, zejména se vztažením institutu registrace výkonu
agendy i na soukromoprávní uživatele údajů, nebo se sjednocováním formulací (preference
formulací hovořících o „využívaných“ údajích, nikoli „poskytovaných“ údajích). Autentizační
informační systém bude využíván i při využívání údajů z agendových informačních systémů.
Z věcného hlediska se rozšiřuje oprávnění Ministerstva vnitra požadovat záznamy
o využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních
systémech nejen v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti informačního systému základních
registrů a základních registrů, ale i v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti informačního
systému sdílené služby (který zavádí novela zákona o základních registrech obsažená
v zákonu o právu na digitální služby) a agendových informačních systémů nebo při výkonu
kontroly. Důvodem je jednak modifikace pravidel sdílení údajů, do něhož se více zapojují i
agendové informační systémy (a informační systém sdílené služby). Dále je navrhovanou
úpravou sledována vyšší efektivita kontroly, neboť záznamy obsahují informace kruciální pro
posuzování toho, zda kontrolovaný orgán veřejné moci postupuje v oblasti využívání údajů
z informačních systémů veřejné správy korektně.
K čl. CXXIX bodům 87 a 88 (§ 60 odst. 1 a 2)
Jedná se o legislativně-technické zpřesnění, neboť v ustanoveních se hovoří o více
záznamech, nikoli pouze o „záznamu o poskytnutí údajů“ či „záznamu o využití údajů“.
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K čl. CXXIX bodu 89 (§ 61 odst. 2)
Legislativně-technická změna zohledňující fakt, že údaje vedené v registru osob
mohou využívat i soukromoprávní uživatelé údajů.
K čl. CXXIX bodu 90 (§ 61 odst. 3)
Legislativně-technická změna korigující nepřesnost vnesenou zákonem č. 12/2020 Sb.,
o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
K čl. CXXIX bodu 91 (§ 62a)
Legislativně-technická změna zohledňující fakt, že údaje vedené v základních
registrech nejsou pouze údaje referenční.
K čl. CXXIX bodu 92 (§ 62d)
Ministerstvo vnitra na základě § 4 odst. 2 písm. a) zákona o informačních systémech
veřejné správy kontroluje dodržování povinností orgánů veřejné správy stanovených právě
uvedeným zákonem. Zákon o základních registrech jako lex specialis vůči zákonu
o informačních systémech veřejné správy přináší v oblasti informačních systémů veřejné
správy a dalších informačních systémů některé povinnosti, které však kontrole dosud
nepodléhají. Protože stav, kdy plnění části povinností v oblasti informačních systémů veřejné
správy kontrolovatelná je a část nikoliv, je krajně nežádoucí, navrhuje se mezeru v kontrolní
kompetenci vyplnit. S ohledem na participaci soukromoprávních uživatelů údajů na využívání
údajů z informačních systémů veřejné správy je logické vztažení kontrolních kompetencí
i na tyto uživatele. S ohledem na fakt, že soukromoprávními uživateli údajů jsou de lege lata
toliko pojišťovny a banky, u nichž kontrolu Ministerstva vnitra předpokládá aktuální novela
zákona o bankách a zákona o pojišťovnictví (sněmovní tisk 554), nejde v jejich případě
o změnu stavu, nýbrž toliko o zobecnění.
Ministerstvo vnitra při kontrole bude postupovat podle zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledků kontroly, při
které budou zjištěny nedostatky, Ministerstvo vnitra vyzve orgán veřejné moci nebo
soukromoprávního uživatele údajů k nápravě těchto nedostatků. K tomu stanoví přiměřenou
lhůtu, nejvýše však v délce 6 měsíců. Smyslem výzvy je oznámit dotčené osobě, že
Ministerstvo vnitra spatřuje v jejím jednání pochybení nebo nedostatky, a poskytnout jí
prostor k nápravě. Výzva jako úkon následující po provedené kontrole nebude součástí
kontrolního protokolu.
V zájmu právní jistoty se v § 62d odst. 3 deklaruje oprávnění Ministerstva vnitra
dočasně pozastavit soukromoprávnímu uživateli údajů využívání údajů z informačních
systémů veřejné správy, a to v nejzávažnějších případech ohrožení referenčního rozhraní,
základního registru nebo agendového informačního systému ze strany soukromoprávního
systému pro využívání údajů.
K čl. CXXIX bodu 93 (§ 66 odst. 4)
V souvislosti s rekvalifikací technickoekonomických atributů stavebních objektů na
refereční údaje se doplňuje kompetence správce základního registru územní identifikace,
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adres a nemovitostí k doplnění či opravě těchto údajů na základě spolehlivých zdrojů, a to za
účelem zkvalitnění obsahu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
K čl. CXXIX bodu 94 (§ 69 odst. 3)
S ohledem na předpokládané vedení nových údajů o soukromoprávních systémech pro
využívání údajů v rozsahu výčtu a popisu v registru práv a povinností [§ 53 odst. 3 písm. k)]
a současně pro fakt, že náležitosti popisu agendových informačních systémů (které jsou
„protějšky“ soukromoprávních systémů pro využívání údajů) má stanovit vyhláška
Ministerstva vnitra, je žádoucí totéž učinit i ve vztahu k popisu soukromoprávních systémů
pro využívání údajů (v opačném případě by nebylo zcela zřejmé, jaký je konkrétní obsah
popisu). Proto se adekvátním způsobem modifikuje zmocnění pro vydání vyhlášky.
K části sto dvacáté deváté – změna zákona o pojišťovnictví
K čl. CXXX [§ 129 odst. 4 písm. f) a § 129 odst. 9, 10, 12 a 14 až 17]
S ohledem na obecnou úpravu, kterou se umožňuje využívání údajů z informačních
systémů veřejné správy soukromoprávními uživateli údajů prostřednictvím vlastního
informačního systému, se navrhuje vypustit duplicitní ustanovení ze zákona o pojišťovnictví.
Úprava obsažená ve zrušovaném § 129 odst. 9 bude obecně pro všechny soukromoprávní
uživatele údajů obsažena v navrhovaném § 5a odst. 5 ve spojení s § 5 odst. 3 zákona
o základních registrech, úprava obsažená ve zrušovaném § 129 odst. 10 pak v § 5a odst. 1
zákona o základních registrech. Úprava obsažená ve zrušovaném § 129 odst. 12 bude obecně
pro všechny soukromoprávní uživatele údajů obsažena v navrhovaném § 5a odst. 3 zákona
o základních registrech, úprava obsažená ve zrušovaném § 129 odst. 14 a 15 v navrhovaném
§ 62d zákona o základních registrech, úprava obsažená ve zrušovaném § 129 odst. 16
v navrhovaném § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona o základních registrech a konečně úprava
obsažená ve zrušovaném § 129 odst. 17 v navrhovaných změnách § 54 až 57 zákona
o základních registrech.
K části sto třicáté šesté – změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
K čl. CXXXVII (§ 17)
Navrhovaná změna souvisí se změnou dosavadní koncepce legislativního zakotvení
právního titulu pro využívání údajů informačních systémů veřejné správy.
Pokud jde o registr pojištěnců, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky je
z titulu právnické osoby vykonávající působnost v oblasti veřejné správy orgánem veřejné
moci ve smyslu zákona o základních registrech. Přestože jí spravovaný registr pojištěnců
nepodléhá režimu zákona o informačních systémech veřejné správy, je informačním
systémem veřejné správy a současně agendovým informačním systémem ve smyslu zákona o
základních registrech. Proto by na něj měla být aplikována ustanovení předmětného návrhu
a aranžmá, které předmětný návrh přináší, včetně vypuštění čerpacích ustanovení.
Prostřednictvím přechodných ustanovení zákona o právu na digitální služby zůstane do doby,
než ohlašovatel agendy, tedy Ministerstvo financí, identifikuje nutnost změny rozsahu
využívaných údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy a
iniciuje změnu registrace agendy, zachován stávající rozsah i podmínky přístupu. Změnu
rozsahu údajů je kompetentní navrhnout toliko ohlašovatel agendy.
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K části sto čtyřicáté třetí – změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních
K čl. CXLIV bodu 1 (§ 9 odst. 3 a 4)
Navrhovaná změna souvisí s novou koncepcí legislativního zakotvení právního titulu
pro využívání údajů z informačních systémů veřejné správy.
K čl. CXLIV bodům 2 a 3 (§ 29 odst. 3 a 4)
Vzhledem ke specifickému postavení národního člena Eurojustu se v souvislosti
s celkovou změnou koncepce legislativního zakotvení právního titulu pro využívání údajů
orgány veřejné moci upravuje získávání údajů ze základních registrů a agendových
informačních systémů tak, že se pro účely plnění úkolů národního člena Eurojustu zakládá
oprávnění získávat informace ze základních registrů a agendových informačních systémů ve
stejném rozsahu a stejným způsobem, jako je získává státní zástupce pro účely trestního
řízení.
K části sto čtyřicáté šesté – změna zákona o kybernetické bezpečnosti
K čl. CXLVII bodu 1 (§ 4 odst. 5)
V souvislosti se zavedením povinnosti orgánů veřejné správy při využívání cloud
computingu postupovat podle bezpečnostních pravidel pro využívání cloud computingu
orgány veřejné moci, která mají být vydána podle § 6 písm. e) zákona o kybernetické
bezpečnosti, se navrhuje rozšířit povinnosti dopadající původně pouze na orgány veřejné
moci, které jsou zároveň povinnými osobami podle zákona o kybernetické bezpečnosti, na
všechny orgány veřejné moci. Tohoto rozšíření je dosaženo odstraněním části odstavce
omezující jeho dosah pouze na povinné osoby podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
Návrh vychází z toho předpokladu, že množina orgánů veřejné moci je širší a zcela obsahuje
množinu orgánů veřejné správy. Tedy, že každý orgán veřejné správy je i orgánem veřejné
moci.
Bez provedení uvedené úpravy by bylo stanoveno zmocnění pro vydání pravidel
pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu [§ 6 písm. e)
zákona o kybernetické bezpečnosti], ale nebylo by stanoveno odpovídající povinnostní
ustanovení v zákoně o kybernetické bezpečnosti, které by všechny orgány veřejné moci
odkazovalo do těchto pravidel. Z toho důvodu by mohly vzniknout pochyby, zda jsou pravidla
závazná i pro orgány veřejné moci, které nejsou povinnými osobami podle zákona
o kybernetické bezpečnosti.
Návrh dále počítá se stanovením povinnosti orgánu veřejné moci zařadit poptávaný
cloud computing do bezpečnostní úrovně poptávaného cloud computingu s ohledem na
povahu informačního nebo komunikačního systému, ve vztahu ke kterému je cloud
computing poptáván. S ohledem na možnost poptávat v rámci poptávky cloud computingu i
jednotlivé části informačního nebo komunikačního systému (a tedy ne jen informační nebo
komunikační systém jako celek), je nutno zachovat určení bezpečnostních úrovní těchto částí
s ohledem na celkovou povahu informačního nebo komunikačního systému, jehož část je
poptávána, aby nedocházelo k případnému podhodnocování bezpečnostní úrovně. V praxi by
tak mohlo dojít k situaci, kdy část informačního nebo komunikačního systému by sama o sobě
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naplňovala nižší bezpečnostní úroveň, než jak tomu bude v případě hodnocení této části
s ohledem na to, že tato část je součástí informačního nebo komunikačního systému např.
kritické informační infrastruktury. Kritéria pro hodnocení bezpečnostní úrovně stanoví
prováděcí právní předpis podle § 6 písm. e) zákona o kybernetické bezpečnosti.
Zákon stanoví povinnost zajistit ve smlouvě s poskytovatelem služeb cloud
computingu, že budou dodržována bezpečnostní pravidla pro poskytování služeb cloud
computingu. Dále zákon hovoří o dalších nezbytných náležitostech smlouvy. Tyto další
náležitosti jsou vůči povinným orgánům a osobám ze zákona o kybernetické bezpečnosti
svým obsahem již jedním z bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti
a nadto budou pro všechny orgány veřejné moci obsažena v pravidlech pro poskytování
služeb cloud computingu v rámci připravovaného prováděcího právního předpisu. Z toho
důvodu se jeví jejich další úprava v zákoně o kybernetické bezpečnosti jako nadbytečná a
navrhuje se jejich odstranění.
K čl. CXLVII bodu 2 (§ 4 odst. 6)
Přemístění dat do cloud computingu má přinést úsporu financí a zajistit vyšší
efektivitu než řešení on premise, na druhou stranu cloud computingu přináší z pohledu
kybernetické bezpečnosti hrozby, na které je třeba reagovat. Při umisťování dat
k poskytovateli cloud computingu se data dostávají mimo sféru moci správce systému,
nemůže je již fyzicky odstranit nebo obnovit ze zálohy. Proto se navrhuje, aby prováděcí
právní předpis vymezil, které informace a data orgánů veřejné moci mohou být zpracovávány
toliko v rámci cloud computingu poskytovaném státním poskytovatelem. Státního
poskytovatele cloud computingu pověřuje jeho činností vláda, a lze tedy předpokládat, že při
tomto pověření budou zohledněny podstatné bezpečnostní nároky. Dále ze Souhrnné
analytické zprávy k projektu Příprava vybudování eGovernment cloudu vyplývá, že státní
cloud computing bude provozován v datových centrech a na hardware a software platformách
v majetku státu a provozován organizacemi řízenými státem (státní podniky). V takovém
případě lze zaručit, že data, ač nebudou v moci konkrétního orgánu veřejné moci, budou stále
v rukou České republiky a ta bude moci rozhodovat, jak s nimi bude nakládáno.
V případě ostatních informačních nebo komunikačních systémů se navrhuje stanovit
prováděcím právním předpisem, že mohou být data a informace zpracovávány toliko na
území členských států Evropské unie. V tomto případě se vychází z toho, že v takových
systémech jsou ukládána a zpracovávána data a informace s nižším dopadem při narušení
informační bezpečnosti. Omezení na území Evropské unie vyplývá z předpokladu obdobné
společné ochrany dat a přístupu ke kybernetické bezpečnosti dané společně harmonizující
legislativou Evropské unie. V případě dat a informací s nejnižším dopadem při narušení
informační bezpečnosti pak nebude nezbytné stanovovat jakákoli územní omezení.
Prováděcí právní předpis může také stanovit, že některé informace a data musí být
zálohovány u státního poskytovatele cloud computingu.
K čl. CXLVII bodu 3 (§ 4 odst. 7)
V souvislosti s rozšířením povinností pro orgány veřejné moci v § 4 odst. 5 (vizte
výše) se odpovídajícím způsobem mění i toto související ustanovení o dohodě o úhradě
nákladů.
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K čl. CXLVII bodu 4 (§ 22b)
Ustanovení se zrušuje s ohledem na novu koncepci využívání údajů z informačních
systémů veřejné správy.
K čl. CXLVII bodu 5 [§ 25 odst. 3 písm. c), § 25 odst. 4 písm. c), § 25 odst. 5 písm. c), § 25
odst. 6 písm. c), § 25 odst. 7 písm. c), § 25 odst. 8 písm. c) a § 25 odst. 9 písm. a)]
Legislativně-technická úprava související s vložením nového odstavce do § 4 zákona
o kybernetické bezpečnosti.
K čl. CXLVII bodům 6 až 8 (§ 30)
Lhůty ke splnění povinností správců a provozovatelů informačních systémů základní
služby oznámit kontaktní údaje a hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty jsou stanoveny
analogicky se lhůtami v tomto ustanovení již uvedenými pro správce a provozovatele
informačních nebo komunikačních systémů kritické informační infrastruktury. Rozhodným
dnem pro počátek běhu lhůty je stejně jako v uvedeném případě den, kdy byl příslušný
informační systém nebo síť elektronických komunikací orgánu nebo osoby určen
informačním systémem základní služby, respektive takový orgán nebo osoba byla určena jako
provozovatel základní služby postupem podle § 22a zákona. U těchto typů orgánů a osob,
jichž se týká toto ustanovení, lze očekávat, že již bezpečnostními opatřeními na úrovni
zákonného standardu, respektive technického standardu stanoveného prováděcím předpisem
vzhledem k důležitosti příslušné informační nebo komunikační infrastruktury disponují, a
proto je v jejich případě roční lhůta stanovena s dostatečnou časovou rezervou. Dané lhůty se
v předchozí praxi ukázaly jako přiměřené a reflektující náročnost zavedení pro některé ze
subjektů nových bezpečnostních opatření. V případě informačních systémů základní služby
jsou navíc správcům a provozovatelům těchto systémů uloženy stejně povinnosti vyplývající
z vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních
incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a
likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), jako je tomu u správců a provozovatelů
informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury, a tudíž zde
neexistuje racionální důvod upravovat lhůty pro implementaci těchto povinností rozdílně.
K části sto čtyřicáté deváté – změna zákona o hazardních hrách
K čl. CL (§ 132)
V případě zákona o hazardních hrách bylo zvoleno legislativně-technicky stejné řešení
využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, jako je v současné době např.
v zákoně o Finanční správě České republiky či zákoně o Celní správě České republiky, tj.
výčtem informačních systémů veřejné správy. Důvodem je jednotnost zákonů upravujících
finanční problematiku.
K části sto padesáté třetí – změna zákona o právu na digitální služby
K čl. CLIV
Vzhledem k tomu, že centrální služba pro vyrozumívání o změnách údajů, které se
vedou v informačním systému veřejné správy o subjektu údajů vedeném v základním registru,
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se zavádí již s účinností od 1. února 2022, je třeba zrušit její duplicitní zavedení v § 22 bodu
31 zákona č. 12/2020 Sb. ovšem až s účinností od 1. ledna 2025. Tím bude z věcného hlediska
dosaženo toho, že centrální služba vyrozumívání bude fungovat od 1. února 2022, zatímco
mechanismus opravy nesprávného údaje a službu vyrozumění o změně údaje o osobě, která
není vedena v základním registru, budou správci agendových informačních systémů
zajišťovat až od 1. ledna 2025, tj. ve shodě s původním záměrem předkladatele zákona č.
12/2020 Sb.
K části sto padesáté páté – účinnost
K čl. CLVI
Účinnost se navrhuje s ohledem na provázanost s ustanoveními zákona o právu
na digitální služby, která nabydou účinnosti 1. února 2022, k tomuto datu s výjimkou novely
zákona o informačních systémech veřejné správy, ustanovení, kterým se rozšiřuje množina
údajů využívaných ze základního registru obyvatel Ministerstvem obrany v agendě branné
povinnosti, ustanovení o přístupu do centrálního registru zbraní a ustanovení modifikujících
pravidla vedení jmenných rejstříků, která nabydou z důvodu časové naléhavosti účinnosti
1. ledna 2021, a dále ustanovení zákona o základních registrech, dle kterých správce
agendového informačního systému zavede mechanismus opravy nesprávného údaje v něm
vedeném a zajistí vyrozumívání o změně údaje s využitím vlastní služby pro vyrozumívání,
jež nabydou účinnosti 1. ledna 2025.

V Praze dne 27. ledna 2020
Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v.r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Jan Hamáček v.r.
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PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ
SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI
Změna zákona o České obchodní inspekci
§ 13a
(1) Česká obchodní inspekce využívá při plnění úkolů souvisejících s její činností jako
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů údaje
a) ze základního registru obyvatel,
b) z informačního systému evidence obyvatel,
c) z informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) datum úmrtí,
d) adresa místa pobytu.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) datum úmrtí,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
e) datum úmrtí.
1

(5) Z údajů podle odstavců 2 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(6) 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 předcházejícímu současný stav.

2

Změna zákona o státní památkové péči
§ 43a
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, celní úřad, Kancelář
prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové péče
využívají ze základního registru obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, celní úřad, Kancelář
prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové péče
využívají z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto
zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
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místo a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
k) 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,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, celní úřad, Kancelář
prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové péče
využívají z informačního systému cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto
údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) 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.
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Změna horního zákona
§ 42
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu životního
prostředí pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
§ 46a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému báňskému
úřadu a obvodním báňským úřadům pro výkon jejich působnosti
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o geologických pracích
§ 18
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu životního
prostředí pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o právu petičním
§6
Vzešla-li petice ze shromáždění,1) platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 tohoto zákona
s tím, že musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena;
petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.
§ 6a
(1) Ministerstvo vnitra umožní k sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni
a doručení petice státnímu orgánu využít nástroj pro sestavování elektronických petic
podle zákona upravujícího správu voleb (dále jen „nástroj“).
(2) Podpis občana pod peticí se v nástroji nahrazuje prohlášením o podpoře
petice potvrzeným občanem s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci
vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň na úrovni
záruky značná.
(3) Údaje vedené v nástroji o petici a o počtu podpisů občanů pod peticí jsou
veřejně přístupné.
(4) Ministerstvo vnitra umožní tomu, kdo petici v nástroji sestavil, obstarat si
elektronický výpis ze zápisu o petici obsaženého v nástroji. Elektronický výpis obsahuje
údaje o občanech, kteří petici svým podpisem podpořili, stanovené v ustanovení § 4
odst. 1 a údaje stanovené pro podpisové archy v ustanovení § 4 odst. 2.
(5) Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že petice sestavená v nástroji odporuje
ustanovení § 1 odst. 3 nebo 4, neumožní další využití nástroje k opatření podpisů občanů
pod ni a doručení petice státnímu orgánu a vyrozumí o tom prostřednictvím nástroje
toho, kdo petici v nástroji sestavil.
____________________
1)
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
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Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd
§ 23c
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely ověřování údajů
o fyzických osobách, které jsou účastníky restitučního řízení a současně státními občany
České republiky,
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) 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; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e) datum, místo a okres úmrtí,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
§ 64
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru
obyvatel tyto 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, popřípadě jako
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
cizinců tyto údaje:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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 cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
(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.
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Změna zákona o místních poplatcích
§ 16
(1) Obecní úřad a krajský úřad využívají pro účely řízení o místních poplatcích
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
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, popřípadě jako
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresa místa pobytu zákonných
zástupců.
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(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
g) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 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.
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Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
§ 15a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu financí
pro účely zjišťování a ověřování údajů o fyzických osobách potřebných pro posouzení
oprávněnosti uplatněného nároku na finanční náhradu podle § 1
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
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nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
h) datum a místo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“), datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku
partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený
za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) druh a adresa místa pobytu,
g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
h) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
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j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
§ 1a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Inspekci
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 prohlášený
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
§ 1a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Státnímu fondu
životního prostředí
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

22

Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
§8
(1) Ministerstvo registraci odmítne, jestliže stanovy strany a hnutí jsou v rozporu s § 1
až 5 a § 6 odst. 3 a 4. Jinak provede registraci.
(2) Ministerstvo provede registraci nebo rozhodne o jejím odmítnutí do 15 dnů ode
dne zahájení řízení o registraci.
(3) Provede-li ministerstvo registraci, zašle ve lhůtě uvedené v odstavci 2 zmocněnci
přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace, a druhé
vyhotovení stanov se s vyznačením registrace vloží do spisu.
(4) Nebylo-li zmocněnci přípravného výboru do 30 dnů od zahájení řízení o registraci
doručeno rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace, strana a hnutí vzniknou dnem
následujícím po uplynutí této lhůty; tento den je dnem registrace. Na žádost zmocněnce
přípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den
registrace.
(5) Přípravný výbor může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí
registrace podat u příslušného soudu opravný prostředek.2a) K přezkoumání je příslušný
Nejvyšší soud České republiky.
(6) Pravomocné rozhodnutí soudu, kterým se ruší rozhodnutí ministerstva o odmítnutí
návrhu na registraci, tuto registraci nahrazuje. Na žádost zmocněnce přípravného výboru mu
ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace.
(7) Registraci provede ministerstvo zápisem strany a hnutí do rejstříku stran a hnutí.
(8) Pro výkon státní správy na úseku sdružování v politických stranách a v politických
hnutích může ministerstvo využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel
v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa pobytu a dat narození.
§9
Rejstřík stran a hnutí
(1) Rejstřík stran a hnutí vedený ministerstvem je veřejný seznam, do kterého se
zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje týkající se stran a hnutí. Jeho součástí je
sbírka listin obsahující stanovy, usnesení o ustavení orgánů, usnesení o změně stanov
a usnesení o zrušení strany a hnutí. Rejstřík stran a hnutí je každému přístupný. Každý má
právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na požádání vydá ministerstvo úřední
potvrzení o zápisu nebo o tom, že zápis není proveden.
(2) Do rejstříku stran a hnutí se zapisují tyto údaje:
a) název, zkratka a sídlo strany a hnutí s uvedením dne a čísla registrace,
b) den registrace změny stanov,
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c) zánik strany a hnutí s uvedením dne a právního důvodu výmazu.
(3) Do rejstříku stran a hnutí se dále vyznačují tyto údaje:
a) identifikační číslo osoby přidělené straně nebo hnutí; identifikační číslo osoby poskytne
správce základního registru osob1),
b) jméno, příjmení, datum narození a adresa místa pobytu osob, které jsou statutárním
orgánem strany a hnutí nebo jeho členy, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem strany
a hnutí,
c) pozastavení činnosti strany a hnutí,
d) zrušení strany a hnutí,
e) vstup do likvidace včetně jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu likvidátora,
f) zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku,
rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo
insolvenčního správce.
(4) Do rejstříku stran a hnutí se zapíše nebo vyznačí také změna nebo zánik
skutečností podle odstavců 2 a 3.
§ 19m
(1) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle tohoto
zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) adresa místa pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle tohoto
zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle tohoto
zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:
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a) jméno, případně jména, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
e) státní občanství.
(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.
____________________
1)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
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Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky a Slovenské republiky
§ 9a
(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá Ministerstvo vnitra
ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu, údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky
nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá Ministerstvo vnitra
z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.
(3) Z údajů podle odstavců 1 a 2 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,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna živnostenského zákona
§ 60
(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy vedeným
v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje
statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem
jsou přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem
živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou
krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 až 5 a obecní živnostenské
úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 až 5. Obecní živnostenské úřady do tohoto
informačního systému ukládají dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto
zákonem uvedené v § 46 odst. 7.
(2) Do živnostenského rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:
a) identifikační údaje, a to u
1. fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa
bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li
obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla,
2. zahraniční fyzické osoby údaje uvedené v bodě 1 a dále též adresa místa pobytu v České
republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění jejího odštěpného závodu v České
republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
3. právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a údaje
uvedené v bodech 5 a 6 týkající se členů jejího statutárního orgánu,
4. zahraniční právnické osoby údaje uvedené v bodě 3 a dále též označení a adresa
odštěpného závodu umístěného v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se
vedoucího tohoto odštěpného závodu,
5. fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou
oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno,
příjmení, titul nebo vědecká hodnost, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území
České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku
funkce,
6. právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firma nebo název, adresa
sídla, identifikační číslo osoby, datum vzniku a zániku funkce,
7. vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká
hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky
a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození,
datum vzniku a zániku funkce,
8. odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa
bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území
České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum ustanovení a ukončení
výkonu jeho funkce,
b) předmět podnikání,
c) druh živnosti,
d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů
a mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. c) a d), včetně identifikačního čísla
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provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 6,
e) doba platnosti živnostenského oprávnění,
f) datum vzniku živnostenského oprávnění,
g) doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
h) datum zániku živnostenského oprávnění,
i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,
j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu
nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení
insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela
nepostačující,
k) vstup právnické osoby do likvidace,
l) překážky provozování živnosti podle § 8,
m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány
v souvislosti s podnikáním, s výjimkou pokut uložených příkazem na místě,
n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2 písm.
e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4] a podmínkám provozování živnosti (§ 27),
o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně,
p) osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se
zapisují přiměřeně podle písmene a),
q) nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,
r) adresa pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) a podle § 45 odst. 3 písm. h).
(3) Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými
v odstavci 2, pokud není dále stanoveno jinak. Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem
v části tvořené
a) údaji uvedenými v odstavci 2 písm. m) a r), údaji o bydlišti a místě pobytu na území České
republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly,
b) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního
živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části
živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části
živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění,
c) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 v případě nesplnění podmínek provozování živnosti
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podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,
d) dokumenty uloženými podle odstavce 1.
(4) Živnostenský úřad poskytuje
a) údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu,
pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými
právními předpisy,
b) údaje uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) osobě, která prokáže právní zájem, a to v rozsahu
uvedeném v odstavci 5 písm. b) až d).
(5) Na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za
podmínek uvedených v odstavci 4 o jedné osobě identifikované v žádosti z živnostenského
rejstříku
a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,
b) úplný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2,
c) částečný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý
zápis není.
(6) Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu
v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační
údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla
a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění
provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel
nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.
(7) Žádost o poskytnutí sestavy podle odstavce 6 je možné podat u úřadu příslušného
podle § 71 odst. 5 tohoto zákona; žádost musí kromě náležitostí podání stanovených správním
řádem obsahovat rozsah požadované sestavy.
(8) Sestava podle odstavce 6 se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li
požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. Pokud
živnostenský úřad žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydá ve lhůtě podle věty první,
případně věty druhé, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti.
(9) Jiné údaje než údaje uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 se neposkytují, pokud tento
zákon nestanoví jinak.
(10) Údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku Živnostenský úřad České
republiky zpřístupňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto
údajům. Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku podle odstavce 5 písm. b) se rovněž
vydávají jako ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zákona
upravujícího informační systémy veřejné správy. Údaje z živnostenského rejstříku poskytuje
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Živnostenský úřad České republiky orgánům uvedeným v § 48, orgánům podle jiného
právního předpisu a správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti,
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně jiným dohodnutým
způsobem. Při předávání údajů podle § 45a a § 45b se postupuje obdobně.
(11) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Živnostenskému
úřadu České republiky, krajským a obecním živnostenským úřadům pro potřeby řízení před
těmito úřady podle tohoto zákona, pro potřeby vedení živnostenského rejstříku a pro výkon
jejich kontrolní působnosti podle jiných právních předpisů
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(12) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
e) druh a číslo identifikačního dokladu,
f) 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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(13) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
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g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
h) omezení svéprávnosti.
(14) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů nepřežil.
(15) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(16) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít a uchovávat vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
§ 16a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru
obyvatel tyto 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, popřípadě jako
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
cizinců tyto údaje:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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 cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
(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.
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Změna zákona o obecní policii
(ve znění sněmovního tisku 550)
§ 11a
(1) Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo
zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů
a) policie o
1. hledaných a pohřešovaných osobách a věcech,
2. odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových
vozidel,
3. totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1 až 3 nebo omezeny
na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu,
4. totožnosti cizinců,
b) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o
1. totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce
spáchán přestupek,
2. řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce,
3. osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle zvláštního
právního předpisu8a),
4. totožnosti osoby, vůči níž obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona,
c) obecních úřadů o
1. psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa,
o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění
kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů,
2. povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce,
3. povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném
k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství,
d) evidence občanských průkazů o
1. digitálně zpracované podobě občana, kterého strážník vyzval, aby prokázal svoji totožnost,
2. číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení,

e) ministerstva nebo policie:
1. základního registru obyvatel,
2. agendového informačního systému evidence obyvatel,
3. agendového informačního systému cizinců,
4. registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak
nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v bodech 2 a 3,
f) d) Rejstříku trestů, a to z evidence přestupků.
(2) Obecní policie je dále v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto
nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů od orgánů veřejné moci
o spáchaných přestupcích z jiných evidencí.
34

(3) Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat ze základního registru
obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení, rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu,
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat 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) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
g) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
i) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání.
(5) Při plnění svých úkolů může obecní policie mimo údajů obsažených v základním
registru obyvatel vyžadovat z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
b) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
c) omezení svéprávnosti,
d) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území
České republiky,
e) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání.
(6) 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.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke ztotožnění osoby a v rozsahu splnění daného úkolu. Jestliže
vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze v rozsahu
nezbytně nutném ke ztotožnění osoby podle § 12 odst. 1. Dokumentace každého použití údajů
podle odstavců 2 až 5 se uchovává po dobu nejdéle 3 let.
(8) (3) Dožádaný orgán, který požadované údaje ve svém informačním systému vede,
je povinen je obecní policii poskytnout, pokud mu v tom nebrání plnění nebo dodržování
povinností podle zvláštních předpisů. V případě, že na straně obecní policie a dožádaných
orgánů podle odstavce 1 jsou splněny technické a bezpečnostní podmínky, lze v případě, že
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dožádaný orgán je zároveň správcem informačního systému, údaje poskytnout způsobem
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
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Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 11a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje České správě
sociálního zabezpečení a dalším orgánům sociálního zabezpečení pro výkon jejich působnosti
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství a údaje o datu nabytí a pozbytí státního občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
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h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) údaje uvedené v písmenech a), b) a e) u otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
nebo opatrovníka, a dítěte včetně osvojeného dítěte,
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství a registrovaného partnerství,
l) údaje uvedené v písmenech a), b) a e) u manžela a registrovaného partnera, a to i v případě
manžela nebo registrovaného partnera, který zemřel,
m) u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní a nové
rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů a datum
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
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republiky,
l) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství a registrovaného partnerství a
údaje uvedené v písmenech a), b) a e) u manžela a registrovaného partnera, a to i v případě
manžela nebo registrovaného partnera, který zemřel,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo
nebylo přiděleno, datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo
opatrovníka a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo
opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum a místo
narození,
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
r) u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní a nové
rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů a datum
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
s) jméno, popřípadě jména, a příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří
jsou cizinci,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny.
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(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 85
Prokazování některých dob
(1) V řízení ve věcech důchodového pojištění se prokazují
a) doba vojenské služby potvrzením vydaným příslušným vojenským orgánem,
b) doba odbojové činnosti a polní služby potvrzením vydaným příslušným vojenským
orgánem,
c) doba pobytu v cizině, po kterou žena doprovázela svého manžela, který působil jako
zaměstnanec v zahraničí nebo expert v zahraničí, potvrzením zaměstnavatele, který vyslal
manžela ženy do zahraničí,
d) doba výkonu civilní služby potvrzením orgánu státní správy, který vydal povolávací příkaz
k nastoupení civilní služby,
e) doba nezaměstnanosti před 1. lednem 1996 potvrzením orgánu státní správy, který občana
vedl jako uchazeče o zaměstnání,
f) doba studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách v cizině rozhodnutím
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o tom, že studium na těchto školách je
postaveno na roveň studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České
republice,
g) doba studia na zahraničních vysokých školách, uskutečňovaného na území České
republiky, rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o tom, že uvedené
studium je pro účely důchodového pojištění postaveno na roveň studia na vysokých školách
v České republice,
h) doba studia ve vysokoškolském studijním programu zahraniční vysoké školy,
uskutečňovaném na území České republiky tuzemskou právnickou osobou na základě její
dohody s danou zahraniční vysokou školou, rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy o tom, že uvedené studium je pro účely důchodového pojištění postaveno
na roveň studia na vysokých školách v České republice.
(2) Doby péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12 se prokazují rozhodnutím
okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče. Návrh na zahájení řízení
podle předchozí věty se podává na předepsaném tiskopisu; tento návrh lze podat nejdříve
po skončení uvedené péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání
důchodu. Návrh na zahájení řízení podle věty první může podat i pozůstalý, který uplatňuje
nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po občanu, který pečoval o osoby uvedené
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v § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 nebo 12. Okresní správa sociálního zabezpečení předkládá
České správě sociálního zabezpečení stejnopis rozhodnutí uvedeného ve větě první, a to do 8
dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Výchovu dítěte a péči o dítě do 4 let věku v období před 1. červencem 2007
dokládá žena, která z důvodu výchovy dítěte uplatňuje nárok na nižší důchodový věk a žádá
o zápočet doby péče o takové dítě, svým čestným prohlášením a rodným listem dítěte nebo
jiným dokladem o vztahu k dítěti, a to při uplatnění žádosti o důchod; rodný list se
nepředkládá, lze-li údaj o vztahu k dítěti zjistit z informačního systému veřejné správy.
(4) Doba péče o dítě do 4 let věku po 30. červnu 2007 se dokládá čestným
prohlášením při uplatnění žádosti o důchod a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem
o vztahu k dítěti; rodný list se nepředkládá, lze-li údaj o vztahu k dítěti zjistit
z informačního systému veřejné správy. Čestné prohlášení se podává na předepsaném
tiskopise. V čestném prohlášení se uvádí
a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte60c) a jeho rodné číslo,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo osoby, na jejíž osobní péči bylo dítě
převážně odkázáno, a její vztah k dítěti,
c) jméno, popřípadě jména a příjmení druhého rodiče dítěte, je-li znám, a jeho rodné číslo,
d) doba a rozsah péče o dítě,
e) sdělení, zda ve stejné době o dítě pečovala i jiná osoba, a v kladném případě jméno,
popřípadě jména a příjmení a rodné číslo této osoby, její vztah k dítěti a doba a rozsah péče
této jiné osoby o dítě.
(5) K prokázání doby pojištění lze použít čestného prohlášení nejméně 2 svědků
a žadatele o důchod nebo o úpravu důchodu, nelze-li tuto dobu prokázat jinak.
(6) Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení podle § 6 odst. 4 písm. a) bodu
12 se považuje za podklad pro rozhodnutí orgánu příslušného rozhodovat o dávce
důchodového pojištění, jestliže bylo vydáno po podání žádosti o tuto dávku; toto rozhodnutí
se účastníku řízení nedoručuje a je obsaženo v rozhodnutí o dávce důchodového pojištění.
_____________
60c)
§ 20 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.
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Změna zákona o bankách
§ 38ae
(1) Banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb jsou
oprávněni zřídit a spravovat informační systém, který bance, pobočce zahraniční banky nebo
poskytovateli identifikačních služeb umožňuje využívat údaje vedené v informačním systému
veřejné správy, včetně údajů vedených v základním registru (dále jen „systém pro využívání
údajů“).
(2) Systém pro využívání údajů musí splňovat podmínky pro realizaci vazeb mezi
informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle zákona
o informačních systémech veřejné správy.
(3) (2) Systém pro využívání údajů musí umožnit dálkové a nepřetržité vyhodnocování
záznamů o poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů podle zvláštního
právního předpisu38).
(4) Ministerstvo vnitra kontroluje, zda systém pro využívání údajů splňuje podmínky
podle odstavce 2. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že systém pro využívání údajů nesplňuje
podmínky podle odstavce 2, vyzve banku, pobočku zahraniční banky nebo poskytovatele
identifikačních služeb, aby v jím stanovené lhůtě zjednaly nápravu. Tato lhůta nesmí
přesáhnout 6 měsíců.
(5) Ministerstvo vnitra může v případě, že systém pro využívání údajů ohrožuje
referenční rozhraní podle zákona o informačních systémech veřejné správy, znemožnit
využívání údajů prostřednictvím tohoto systému do doby, než bude zjednána náprava.
(6) Ustanovení zákona o základních registrech upravující identifikátory fyzických
osob a právnických osob a kód agendy, s výjimkou pravidla o identifikaci fyzické osoby
v jednotlivé agendě pouze jedním agendovým identifikátorem, se pro banku, pobočku
zahraniční banky nebo poskytovatele identifikačních služeb použijí obdobně. Agendový
identifikátor fyzické osoby jednoznačně přiřazený záznamu o fyzické osobě v systému pro
využívání údajů se odvozuje rovněž z identifikátoru soukromoprávního uživatele údajů podle
zákona o základních registrech přiděleného bance, pobočce zahraniční banky nebo
poskytovateli identifikačních služeb.
(7) Ustanovení zákona o základních registrech upravující registraci orgánu veřejné
moci pro výkon agendy se pro banku, pobočku zahraniční banky nebo poskytovatele
identifikačních služeb použijí obdobně.
§ 38af
(1) Banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb jsou
oprávněni k plnění svých povinností stanovených právním předpisem využívat
prostřednictvím systému pro využívání údajů údaje
a) ze základního registru obyvatel,
b) z informačního systému evidence obyvatel,
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c) z informačního systému cizinců,
d) z informačního systému evidence občanských průkazů a
e) z informačního systému evidence cestovních dokladů.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil,
e) státní občanství a
f) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo
zastoupení členem domácnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který smlouvu nebo
zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
včetně čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku
zastoupení členem domácnosti,
i) datum úmrtí a
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j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát nebo okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa pobytu,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího
a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
i) datum úmrtí a
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) číslo občanského průkazu,
b) datum vydání občanského průkazu,
c) označení úřadu, který občanský průkaz vydal a
d) datum skončení platnosti občanského průkazu.
(6) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou
a) číslo a druh cestovního dokladu,
b) datum vydání cestovního dokladu,
c) datum skončení platnosti cestovního dokladu a
d) označení orgánu, který cestovní doklad vydal.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců,
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informačního systému evidence občanských průkazů nebo informačního systému evidence
cestovních dokladů, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z údajů uvedených v odstavcích 2 až 6 lze v konkrétním případě využít vždy jen
takové údaje, které jsou v dané věci nezbytné.
(9) (7) Využíváním údajů podle odstavce 1 není dotčeno oprávnění banky, pobočky
zahraniční banky nebo poskytovatele identifikačních služeb využívat údaje z informačních
systémů veřejné správy na základě souhlasu klienta podle zvláštních právních předpisů.“.
_____________
38)
Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
§ 75a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany
přírody
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky
§ 6a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu kultury
pro výkon autorských majetkových práv Fondem za účelem doložení skutečnosti, že tato
práva připadla státu, o zemřelých autorech, popřípadě nositelích těchto práv
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil,
d) rodné číslo,
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f) datum a 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 nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
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h) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky,
místo a okres narození,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
§ 18b
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany
zemědělského půdního fondu
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu, který se narodil v cizině, datum, místo a stát,
kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna notářského řádu
ČÁST DESÁTÁ
VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A Z AGENDOVÝCH
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Oddíl 1
Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z agendových informačních systémů
§ 109a
Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
§ 109b
(1) Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému evidence obyvatel
tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
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f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu,
který smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho
narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky,
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; jeli jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
j) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení registrovaného partnerství,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela nebo
registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného
partnera a datum jeho narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li
dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte
a datum jeho narození,
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
o) 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,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
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(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
(3) Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z registru rodných čísel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát,
na jehož území se narodil.
§ 109c
(1) Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) omezení svéprávnosti,
i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.
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§ 109d
Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému evidence občanských
průkazů o občanských průkazech a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup
tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
e) datum vydání občanského průkazu,
f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
g) datum skončení platnosti občanského průkazu,
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu.
§ 109e
Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému evidence cestovních
dokladů o cestovních dokladech a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup
tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo,
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d) datum vydání cestovního dokladu,
e) datum převzetí cestovního dokladu,
f) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
g) označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání
a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu
a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.
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§ 109f
Z využívaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
Oddíl 2
Oddíl 1
Ochrana osobních údajů v řízení o pozůstalosti
§ 109g
(1) Soud, který pověřil notáře provedením úkonů v řízení o pozůstalosti jako soudního
komisaře, sleduje, zda notář zpracovává osobní údaje při provádění těchto úkonů v souladu
s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Zjistí-li nedostatky, vyrozumí
o tom příslušného notáře a uvede, jak je napravit.
(2) Soud, který pověřil notáře provedením úkonů v řízení o pozůstalosti jako soudního
komisaře, přijímá podněty týkající se zpracování osobních údajů notářem a informuje
o způsobu jejich vyřízení toho, kdo podnět učinil, tak, aby předcházel ohrožení
a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání
trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky,
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,
b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku,
c) ochrany utajovaných informací, nebo
d) oprávněných zájmů třetí osoby.
§ 109h
Ustanovení čl. 12 až 22 a v jim odpovídajícím rozsahu čl. 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/6796)se ve vztahu k osobním údajům, které jsou zpracovávány
notáři při provádění úkonů soudního komisaře v řízení o pozůstalosti nepoužijí, je-li to
nezbytné pro zajištění
a) předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku
a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,
b) ochrany nezávislosti soudů a soudců,
c) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod jiných osob, nebo
d) vymáhání soukromoprávních nároků.
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Oddíl 3
Oddíl 2
Ochrana osobních údajů při notářské a další činnosti
§ 109i
(1) Komora je oprávněna zpracovávat osobní údaje pro účely vedení, správy a provozu
evidence, seznamu nebo Rejstříku zástav.
(2) Notářské komory a Komora jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje pro účely
evidence notářů, notářských kandidátů a notářských koncipientů a pro plnění dalších
povinností stanovených tímto zákonem.
(3) Notář je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby
výkonu notářské činnosti, další činnosti podle § 3, jiné činnosti podle § 4 a pro účely vedení
evidenčních pomůcek.
____________________
2)
Např. občanský soudní řád.
6)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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Změna zákona o užitných vzorech
§ 20b
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru
obyvatel tyto 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, popřípadě jako
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
cizinců tyto údaje:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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 cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
(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.
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Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
§ 23a
(1) Vězeňská služba může zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro plnění
jejích úkolů. Osobní údaje může zpracovávat i k jinému účelu, než pro který byly původně
shromážděny.
(2) Vězeňská služba může předávat nebo zpřístupňovat osobní údaje orgánům
příslušným k předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,
výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. Osobní údaje z evidence
osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
předává nebo zpřístupňuje na žádost též
a) soudům a státním zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti,
b) ministerstvu a Rejstříku trestů,
c) orgánům veřejné moci, pokud je potřebují pro svou činnost, a
d) jiným osobám, pokud osvědčí právní zájem na předání nebo zpřístupnění osobních údajů
a jejich předání nebo zpřístupnění nebrání zvláštní zákon.
(3) Neskončilo-li trestní stíhání, ve kterém byl obviněný ve vazbě, pravomocným
odsouzením, může Vězeňská služba osobní údaje takové osoby předat nebo zpřístupnit podle
odstavce 2 písm. c) a d) jen s jejím souhlasem.
(4) Vězeňská služba je správcem evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence,
vazby a výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky, která obsahuje
a) údaje převzaté z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení oznámených Vězeňské
službě,
b) údaje umožňující určení totožnosti každé osoby ve výkonu zabezpečovací detence
a uvězněné osoby a
c) údaje o průběhu výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí svobody včetně
údajů o přesném místě a době, kdy taková osoba vykonávala zabezpečovací detenci, vazbu
nebo trest odnětí svobody, přehledu o udělených odměnách a uložených kázeňských trestech
a údajů o výsledcích zdravotních prohlídek.
(5) Osobní údaje se v evidenci podle odstavce 4 uchovávají 10 let od propuštění
subjektu údajů z výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí svobody.
(6) Žadatel, který má zřízenu datovou schránku, podává žádost podle odstavce 2
prostřednictvím datové schránky.
(7) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence podle odstavce
4 a pro účely ověření totožnosti osoby ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu
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odnětí svobody ze základního registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými
jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(8) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence podle odstavce
4 a pro účely ověření totožnosti osoby ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu
odnětí svobody z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech
České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky,
údaje, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebyloli opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem
ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky,
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li
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jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů (dále jen „registrovaný
partner“), nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů
za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela
nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li
dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte
a datum jeho narození,
o) o osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum, místo a okres narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
q) 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,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
s) záznam o poskytnutí údajů.
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(9) Vězeňské službě poskytuje Policie České republiky pro účely evidence podle
odstavce 4 a pro účely ověření totožnosti osoby ve výkonu vazby, zabezpečovací detence
nebo trestu odnětí svobody z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) fotografie,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
h) druh a adresa místa pobytu,
i) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
j) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
k) omezení svéprávnosti,
l) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
m) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
n) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení registrovaného partnerství,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel
nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě,
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že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
r) o osvojenci, pokud je cizincem,
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum a místo narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o osvojence
narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej porodila a písemně požádala
o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
s) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
za nezvěstného,
u) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
v) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
w) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který
byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu
na území České republiky,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s povolením k pobytu na území České republiky,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu,
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,
x) záznam o poskytnutí údajů.
(10) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
64

využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému
cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(11) (7) Vězeňská služba je oprávněna pro účely evidence podle odstavce 4 vyžádat si
opis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání opisu
z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(12) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(13) Vězeňská služba je pro účely správy placení pohledávek oprávněna požadovat
z agendových informačních systémů o důchodech a o výsluhových příspěvcích vojáků
a příslušníků bezpečnostních sborů poskytnutí údaje, zda osoba ve výkonu vazby,
zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody je poživatelem důchodu nebo výsluhového
příspěvku, a to způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
(14) (8) Vězeňská služba neposkytuje podle zvláštního právního předpisu údaje
vedené pro účely evidence podle odstavce 4, informace, které souvisí s ochranou a obranou
objektů, ve kterých je vykonávána zabezpečovací detence, vazba a trest odnětí svobody,
o vozidlech užívaných k přepravě vězněných osob a o způsobu a rozsahu ochrany a střežení
osob.

65

Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
§ 27a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje správci centrálního
registru pojištěnců pro účely vedení tohoto registru
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
b) rodné příjmení,
c) datum narození,
d) rodné číslo,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) státní občanství,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
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h) rodné číslo matky; pokud nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození matky,
i) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
b) rodné příjmení,
c) datum narození,
d) rodné číslo,
e) státní občanství,
f) druh a adresa místa pobytu,
g) platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
i) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení matky nebo otce a jejich rodné číslo; nebylo-li rodné
číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(8) Správce centrálního registru pojištěnců poskytuje podle § 27 odst. 1 Ministerstvu
vnitra na jeho žádost podklady potřebné k ověřování pravdivosti a přesnosti údajů vedených
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v informačním systému evidence obyvatel a registru rodných čísel v rozsahu údajů uvedených
v odstavci 3; tyto podklady jsou poskytovány v listinné podobě nejpozději do 5 pracovních
dnů od doručení žádosti.
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Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví
a zkoušení drahých kovů
§ 7a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Puncovnímu úřadu
pro potřeby výkonu státní správy v oblasti puncovní inspekce4) a vedení registru výrobců
a obchodníků16a)
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
e) datum a místo úmrtí, popřípadě jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
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b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
f) datum a místo úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
____________________
16a)
§ 40a puncovního zákona.
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Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
§ 15
Dozor nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory
(1) Dozor nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory, stanovených
tímto zákonem, provádí ministerstvo. K tomuto účelu ministerstvo provozuje informační
systém.
(2) Pro účely výkonu dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní
podpory je ministerstvo oprávněno vyžadovat informace a objasnění skutečností souvisejících
s tímto dozorem od stavební spořitelny.
(3) Stavební spořitelna je povinna poskytnout potřebnou součinnost k výkonu
oprávnění ministerstva podle odstavce 2.
(4) Ministerstvo vnitra poskytuje pro výkon dozoru nad dodržováním podmínek pro
poskytování státní podpory ministerstvu z informačního systému evidence obyvatel údaje10d)
o
a) státních občanech České republiky10e)
1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. adresa místa trvalého pobytu,
5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
6. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
7. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přidělené rodné číslo, poskytuje se jméno,
popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
8. datum, místo a okres úmrtí,
9. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,
b) cizincích, kteří jsou obyvateli,
1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
5. druh a adresa místa pobytu,
6. číslo a platnost povolení k pobytu,
7. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
8. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem10e), a jeho rodné číslo;
v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
9. datum, místo a okres úmrtí,
10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,
a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obyvatelem se
rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu10f).
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(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(6) (4) Stavební spořitelna je povinna ministerstvu poskytnout všechny údaje pro
výkon dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory podle odstavce 1.
(7) (5) Při poskytování uvedených údajů podle odstavce 6 4 pověřeným pracovníkům
ministerstva se na stavební spořitelny nevztahuje povinnost zachovávat bankovní tajemství.11)
(8) (6) O výsledcích dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní
podpory, prováděné ministerstvem, a bankovního dohledu, vykonávaného Českou národní
bankou se ministerstvo a Česká národní banka vzájemně informují.
(9) (7) Podmínky provozování informačního systému podle odstavce 1 stanoví
ministerstvo vyhláškou.
§ 15a
Poskytování a porovnávání údajů
(1) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku
dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory ze základního registru
obyvatel referenční údaje, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu,
e) datum, místo a okres úmrtí,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku
dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory z agendového
informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými
jsou
a) příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
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d) rodné číslo,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
h) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
i) datum, místo a okres úmrtí,
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Ministerstvu poskytuje Policie České republiky pro výkon státní správy na úseku
dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory z agendového
informačního systému cizinců údaje, kterými jsou
a) příjmení a rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) druh a adresa pobytu,
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě,
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
j) datum, místo a okres úmrtí,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Při posuzování žádosti o roční zálohu státní podpory podle § 11 nebo v případě
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nezbytnosti jejího doplnění nebo opravy, je ministerstvo oprávněno požádat Ministerstvo
vnitra, a to i způsobem elektronického přenosu dat, o porovnání údajů informačního systému
s údaji vedenými
a) v základním registru obyvatel, a to v rozsahu:
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. datum narození,
4. datum úmrtí,
b) v agendovém informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu:
1. příjmení, rodné příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. datum narození,
4. rodné číslo,
5. datum počátku trvalého pobytu a datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu na území
České republiky,
6. datum úmrtí,
c) v informačním systému cizinců, a to v rozsahu:
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. datum narození,
4. rodné číslo,
5. druh pobytu,
6. datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky,
7. datum úmrtí.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
____________________
10d)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
10e)
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.
10f)
§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
11)
§ 38 zákona č. 21/1992 Sb.
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Změna zákona o Ústavním soudu
§ 25a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ústavnímu
soudu pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů,
e) údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení, rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) pohlaví,
c) d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) e) adresa místa pobytu,
e) f) 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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) g) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
h) omezení svéprávnosti,
i) rodinný stav nebo registrované partnerství,
g) h) j) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
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d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m) rodné číslo dítěte,
n) osvojení,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení za nezvěstného,
p) 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,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto soudního
rozhodnutí.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil,
e) rodné číslo,
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f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné
číslo nebo datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě cizincem; v případě, že
rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce
nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení za nezvěstného,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
b) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
d) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,
e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou
a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
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b) číslo cestovního pasu,
c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
d) datum skončení platnosti cestovního pasu,
e) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo
neplatného cestovního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
____________________
1a)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
1b)
§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
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Změna zákona o státním zastupitelství
§ 12j
Poskytování údajů ze základního registru obyvatel, agendového informačního systému
evidence obyvatel a informačního systému cizinců
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon působnosti podle
tohoto zákona a dalších právních předpisů
a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích, a to
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí
obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel3a),
c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel,
poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou referenční údaje o
a) příjmení,
b) jménu, popřípadě jménech,
c) adrese místa pobytu,
d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datu, místu
a státu, kde se narodil,
e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti
nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,
f) státním občanství, popřípadě více státních občanstvích.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních občanech
České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky,
a to
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
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narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení ve svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka;
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů (dále jen „partner“), nebo
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem
nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o) o osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum, místo a okres narození,
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5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení za nezvěstného,
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytne
se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan nepřežil,
s) záznam o poskytnutí údajů.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o cizincích, kteří jsou
obyvateli, a to
a) jméno, popřípadě jména,
b) příjmení,
c) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(6) Policie České republiky poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon působnosti
podle tohoto zákona z agendového informačního systému cizinců o cizincích údaje, a to
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
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e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení ve svéprávnosti,
k) správní vyhoštění a dobu, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení registrovaného partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel
nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě,
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q) o osvojenci, pokud je cizincem,
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum a místo narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o osvojence
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narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej porodila a písemně požádala
o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
t) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí
u) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
v) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který
byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu
na území České republiky,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s povolením k pobytu na území České republiky,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu,
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se poskytují v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
§ 12j
Pro účely zákona o základních registrech se Úřad evropského veřejného žalobce
považuje za orgán veřejné moci, vůči němuž plní roli ústředního správního úřadu
ministerstvo; údaje v základním registru agend, orgánů veřejné moci,
soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, které mají být
vyjádřeny referenční vazbou, se ve vztahu k Úřadu evropského veřejného žalobce takto
uvádějí pouze tehdy, jsou-li v základních registrech uvedeny.
____________________
3a)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
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(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

84

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
§ 45b
(1) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru
nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění ze základního
registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum úmrtí.
(2) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru
při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění z agendového informačního
systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) rodné číslo,
d) datum počátku trvalého pobytu a datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,
e) datum úmrtí.
(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru
nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění
z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) rodné číslo,
d) druh pobytu,
e) datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky,
f) datum úmrtí.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému
cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Ustanovení § 45a odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že ministerstvo je oprávněno
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požadovat, aby Ministerstvo vnitra prověřilo údaje uvedené v odstavcích 1 až 3. Prověření
údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 je ministerstvo oprávněno požadovat též způsobem
elektronického přenosu dat. Pro prověření aktuálního stavu údajů v rozsahu uvedeném
v odstavcích 1 až 3 je ministerstvo oprávněno získávat údaje též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
§ 5a
(1) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
j) 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,
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k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
k) 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.
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Změna zákona o silniční dopravě
§ 34c
(1) Ministerstvo vnitra, Policie České republiky nebo Český statistický úřad poskytují
Ministerstvu dopravy a dopravním úřadům pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob
a orgánů veřejné moci,
c) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
d) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,
d) právní forma,
e) statutární orgán,
f) adresa sídla,
g) datum zahájení a ukončení provozování činnosti v provozovně a adresa místa provozovny.
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(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) státní občanství,
f) místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní občan České republiky
narodil v cizině,
g) adresa místa trvalého pobytu,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum, místo úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí
došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) místo a stát narození,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jdeli o úmrtí mimo území České republiky,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
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(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona Živnostenský úřad České republiky
poskytuje Ministerstvu dopravy následující údaje z živnostenského rejstříku o podnikatelích
v silniční dopravě
a) identifikační číslo podnikatele v silniční dopravě,
b) jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu odpovědného zástupce,
c) předmět a rozsah podnikání,
d) adresa provozovny nebo provozoven, v nichž je živnost provozována, a datum zahájení a
ukončení provozování živnosti v provozovně,
e) datum vzniku živnostenského oprávnění,
f) doba a rozsah pozastavení nebo doba přerušení provozování živnosti,
g) datum a rozsah změny nebo datum zániku živnostenského oprávnění a
h) překážky provozování živnosti.
(8) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona Ministerstvo dopravy poskytuje
dopravním úřadům
a) z registru silničních vozidel údaje o
1. státní poznávací značce vozidla,
2. tovární značce a obchodním označení vozidla,
3. kategorii vozidla,
4. největší povolené hmotnosti vozidla,
5. počtu míst určených k přepravě osob,
6. datu první registrace vozidla,
7. barvě vozidla,
8. vlastníku vozidla,
9. provozovateli vozidla,
10. identifikačním čísle silničního vozidla,
11. vyřazení nebo zániku vozidla a
12. technické způsobilosti vozidla,
b) z centrálního registru řidičů údaje o přestupcích řidiče vymezených v § 9 odst. 3 písm. b).

91

Změna zákona o dráhách
§ 54a
(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní 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 úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní úřad ze
základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
tyto referenční údaje:
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů,
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů,
d) právní forma,
e) statutární orgán a
f) adresa sídla právnické osoby nebo adresa sídla fyzické osoby.
(3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní úřad
z agendového informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství a
e) adresa místa trvalého pobytu.
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(4) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní úřad
z agendového informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
b) datum narození,
c) místo a stát narození, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa pobytu na území České republiky a
f) datum úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců jen tehdy, jsou-li ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna zákona o Rejstříku trestů
§ 2a
(1) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti ze základního registru obyvatel
tyto referenční údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodila,
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí 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 fyzická osoba prohlášená
za mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence
obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří
pozbyli státní občanství České republiky:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum narození, místo
a stát, kde se občan narodil,
c) pohlaví,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka;
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
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j) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti registrovaného partnerství nebo o neexistenci registrovaného partnerství,
datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů
za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného
partnerství,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li
manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
n) o osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum, místo a okres narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytne
se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
r) záznam o poskytnutí údajů.
(3) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence
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obyvatel tyto údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.
(4) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z registru rodných čísel:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(5) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence
občanských průkazů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
e) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,
f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
g) datum skončení platnosti občanského průkazu,
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu,
i) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, doba jejich platnosti a označení úřadu,
který je vydal.
(6) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému evidence
cestovních dokladů tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo,
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
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d) datum vydání cestovního dokladu,
e) datum převzetí cestovního dokladu,
f) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
g) označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání
a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu
a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.
(7) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému cizinců tyto
údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti registrovaného partnerství nebo o neexistenci registrovaného partnerství,
datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů
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za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného
partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo;
je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě,
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q) o osvojenci, pokud je cizincem,
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum, místo a stát narození,
5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
za nezvěstného,
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území České republiky nebo
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který
byl cizincem s oprávněním k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s oprávněním k pobytu na území České republiky,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná
ochrana podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
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přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému evidence
občanských průkazů, informačního systému evidence cestovních dokladů nebo
z informačního systému cizinců pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Správci informačních systémů poskytují Rejstříku trestů
potřebnou součinnost.
(9) Údaje podle odstavců 1 až 7 se poskytují v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Došlo-li ke změně údajů uvedených v odstavcích
1 až 7, poskytují se Rejstříku trestů i údaje o těchto změnách, a to včetně dat, ke kterým tyto
změny nastaly.
(10) Rejstřík trestů může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 7 pro účely plnění
úkolů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistíli, že poskytnuté údaje nejsou správné; o zjištění nepřesného údaje Rejstřík trestů neprodleně
informuje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky, které po prověření údaj opraví,
doplní nebo zlikvidují.
§ 11aa
(1) Žádost o výpis týkající se žadatele lze taktéž podat prostřednictvím portálu veřejné
správy9) s využitím přístupu se zaručenou identitou nebo 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. Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis
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, 3 nebo 4. 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, byla-li žádost o výpis podána datovou zprávou s ověřenou totožností
žadatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo jej žadateli
zpřístupní prostřednictvím portálu veřejné správy, byla-li žádost o výpis podána
prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím přístupu se zaručenou identitou. Je-li pro
účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle odstavce 1 nebo nelze-li
neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 2, 3 nebo 4, 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 nebo zpřístupní prostřednictvím portálu
veřejné správy.
(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.
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§ 15a
(1) V případech, kdy byly z evidence Rejstříku trestů poskytnuty údaje nezbytné pro
zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) výkonu trestů a ochranných opatření,
f) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku,
g) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
h) ochrany subjektů údajů nebo práv a svobod druhých,
a orgán, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu
o poskytnutí údajů ohrožuje zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až h), nelze
po dobu trvání tohoto ohrožení zpřístupnit informace o zpracování osobních údajů fyzické
osoby podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu
činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo
orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního
předpisu anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu za účelem
poskytnutí evidenční ochrany nebo zpravodajským službám; Rejstřík trestů má k tomuto
záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu
činnosti správce informačního systému podle zvláštního právního předpisu.
(2) Orgán, kterému mají být údaje z evidence Rejstříku trestů poskytnuty podle
odstavce 1, je povinen oznámit Rejstříku trestů údaje umožňující jeho identifikaci
a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále bezodkladně
oznámit, že pominulo ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 1 písm. a) až h). Bylo-li
písemné prohlášení, na základě kterého došlo k znepřístupnění záznamu o poskytnutí údajů
podle odstavce 1, uplatněno podle odstavce 3 i v dalších registrech nebo informačních
systémech, platí oznámení podle věty první i pro tyto registry a informační systémy.
(3) Pokud Rejstřík trestů ověřuje přesnost osobních údajů v registrech a informačních
systémech uvedených v § 2a, platí písemné prohlášení, na základě kterého došlo
k znepřístupnění záznamu o poskytnutí údajů podle odstavce 1, i v těchto registrech
a informačních systémech, pokud to registry a informační systémy umožňují.
(4) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými
prostředky.
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(5) Na žádost Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra vydá Rejstřík trestů za
účelem poskytnutí evidenční ochrany informace o vydání výpisu nebo opisu, včetně
informace, na čí žádost se tak stalo. Informace podle věty první a žádosti o jejich vydání se
předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
__________________
9)
§ 6f zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o neperiodických publikacích
§ 5b
(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají krajské úřady a Ministerstvo
kultury 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají krajské úřady a Ministerstvo
kultury z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
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k) 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,
l) 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 krajské úřady a Ministerstvo
kultury z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) 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.
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Změna zákona o státní statistické službě
§ 9a
Poskytování údajů z jiných informačních systémů
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému statistickému
úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) ze základního registru obyvatel o fyzických osobách tyto údaje:
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. druh a adresa místa pobytu,
4. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
5. 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,
6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel5e) o státních občanech České
republiky5f) tyto údaje:
1. rodné číslo, popřípadě jeho změna,
2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,
3. pohlaví a jeho změna,
4. předchozí adresy místa trvalého pobytu,
5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
6. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,
7. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
8. registrované partnerství5g), datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení
partnerství5h),
9. rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum
jeho narození,
10. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,
c) z agendového informačního systému cizinců o cizincích pobývajících na území České
republiky5i) a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana
podle zákona o azylu5j), tyto údaje:
1. rodné číslo, popřípadě jeho změna,
2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,
3. pohlaví a jeho změna,
4. předchozí adresy místa pobytu na území České republiky a jejich druh,
5. počátek pobytu v České republice, počátek platnosti platného víza nebo oprávnění
k pobytu, datum ukončení platnosti víza nebo oprávnění k pobytu, popřípadě datum ukončení
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pobytu na území České republiky,
6. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné
číslo a datum narození,
7. registrované partnerství, datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení
partnerství,
8. rodné číslo manžela nebo partnera; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum
narození, jméno, popřípadě jména, příjmení partnera a jeho státní občanství,
9. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo
přiděleno, datum narození,
10. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné
číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
11. kategorie pobytu,
12. účel pobytu,
13. stát, z nějž se cizinec do České republiky přistěhoval.
(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 19a
Statistické registry
(1) Český statistický úřad vede registr ekonomických subjektů a registr sčítacích
obvodů a budov. V rozsahu stanoveném tímto zákonem jsou registry veřejným seznamem.
(2) Pro potřeby státní statistické služby, zejména pro přípravu statistických zjišťování,
vytváří Český statistický úřad zemědělský registr.
(3) Registry uvedené v odstavcích 1 a 2 vytvářejí vzájemně propojenou soustavu.
Český statistický úřad může pro jejich vedení využívat údaje získané z jiných informačních
systémů veřejné správy 8a).
(4) Ve statistických registrech podle odstavců 1 a 2 se u všech v nich vedených
údajích zpracovávají a evidují rovněž změny těchto údajů.
____________________
5e)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
5f)
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
5g)
§ 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých
souvisejících zákonů.
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5h)

§ 14 zákona č. 115/2006 Sb.
Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5j)
Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8a)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5i)
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Změna zákona o vnitrozemské plavbě
§ 48a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu dopravy
a Státní plavební správě pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob
a orgánů veřejné moci,
c) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
d) údaje z agendového informačního systému cizinců,
e) údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů,
f) údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů,
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů,
d) právní forma,
e) statutární orgán a
f) adresa sídla.
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(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) omezení svéprávnosti.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) omezení svéprávnosti,
f) datum úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
g) digitalizovaná fotografie.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou digitální zpracování podoby
občana a jeho podpisu.
(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. f) jsou digitální zpracování fotografie
a podpisu držitele.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(9) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

108

Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 63
(1) Státní orgány, další právnické osoby a fyzické osoby, vyjma příjemců dávek,
oprávněných osob a osob společně posuzovaných (§ 61), osoby jsou povinny na výzvu
příslušného orgánu státní sociální podpory, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, nebo
na požádání žadatele o dávku a osoby společně posuzované, sdělit bezplatně údaje rozhodné
podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu; jde-li však o údaje týkající se
zdravotního stavu vyžádané orgánem státní sociální podpory a nejde o případy posouzení
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu podle zákona upravujícího organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, platí o úhradě zdravotních výkonů poskytovaných poskytovateli
zdravotních služeb zvláštní předpisy.
(2) Jestliže státní orgány a osoby uvedené v odstavci 1 mohou sdělit údaje rozhodné
podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu jen za podmínky, že byly
pro sdělení takových údajů zbaveny mlčenlivosti, má se za to, že jsou pro případ uvedených
údajů mlčenlivosti zbaveny, jestliže jim krajská pobočka Úřadu práce písemně sdělila, že
osoba, jíž se takové údaje týkají, dala podle § 50 písemný souhlas k tomu, aby státní orgány
a další právnické a fyzické osoby sdělily krajské pobočce Úřadu práce uvedené údaje.
(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí je správcem informačního systému o dávkách
státní sociální podpory a jejich výši, o poživatelích těchto dávek a žadatelích o tyto dávky
a osobách s nimi společně posuzovaných. Údaje z tohoto informačního systému sděluje
krajským pobočkám Úřadu práce v souvislosti s řízením o dávkách státní sociální podpory,
a to v rozsahu nezbytném pro provádění státní sociální podpory; Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy poskytuje údaje nezbytné pro přiznání stipendia v případě tíživé
sociální situace studenta podle zvláštního předpisu.3a) Ministerstvo práce a sociálních věcí
dále z tohoto informačního systému poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup Rejstříku trestů údaje nezbytné pro ověření totožnosti osoby, která podle
zvláštního právního předpisu žádá19a) v elektronické podobě o vydání výpisu nebo o
nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů a orgánům zeměměřickým a katastrálním60)
údaje nezbytné pro ověření totožnosti osoby, která činí podání v elektronické podobě ve
věcech patřících do působnosti těchto orgánů. Státní orgány a další právnické Právnické a
fyzické osoby jsou povinny poskytovat Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje ze svých
informačních systémů, jedná-li se o údaje nezbytné pro vedení informačního systému o
dávkách státní sociální podpory, a to způsobem a ve lhůtách určených Ministerstvem práce a
sociálních věcí. Orgány státní sociální podpory jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné
pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory a jejich výplatu včetně osobních údajů, a
to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím
ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému o dávkách
státní sociální podpory, jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních
věcí.
(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje pro provádění zákona na vlastní
náklady aplikační program automatizovaného zpracování údajů, potřebný pro rozhodování
o dávkách, jejich výplatu a jejich kontrolu a poskytuje tento aplikační program orgánům státní
sociální podpory. Orgány státní sociální podpory jsou povinny při řízení o dávkách, při jejich
výplatě a kontrole tyto aplikační programy používat.
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(5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely státní sociální podpory
poskytuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a orgánům státní sociální podpory
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se
narodil,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
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i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě,
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení registrovaného partnerství,
m) rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě partnerem cizinec,
který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho
narození,
n) rodné číslo dítěte,
o) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové
rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní
moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
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g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum narození partnera,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného
partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený
za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo;
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo
opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
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d) rodné číslo a jeho změny.
(10) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(11) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(12) (5) Orgány státní sociální podpory jsou povinny zajistit uložení všech údajů
z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů o státní sociální
podpoře (odstavec 3), a všech písemností a spisů týkajících se pravomocně ukončených
správních řízení o dávkách státní sociální podpory po dobu 15 kalendářních let následujících
po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového správního řízení
nebo k poslednímu uložení údajů do informačního systému. Pro účely tohoto zákona se
písemností a spisem rozumí spis a písemnost podle zvláštního právního předpisu.
____________________
3a)
§ 74 a násl. zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských
cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.
19a)
§ 16a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
60)
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších
předpisů.
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Změna lesního zákona
§ 47
(1) Státní správu lesů vykonávají
a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
b) kraje,
c) ministerstvo.
(2) Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva
obrany, vykonává v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a krajského úřadu Vojenský lesní úřad. Vedoucího Vojenského lesního úřadu jmenuje
a odvolává ministr zemědělství na návrh ministra obrany.
(3) V lesích národních parků vykonávají státní správu lesů orgány stanovené zvláštním
předpisem.
(4) Úhradu nákladů podle § 24 odst. 2, § 26 odst. 2, § 35 odst. 1 a 3 a § 37 odst. 7
a poskytování služeb nebo finančních příspěvků podle § 46 zajišťuje v zastoupení státu ten
orgán státní správy lesů, v jehož kompetenci je podle tohoto zákona příslušné rozhodnutí nebo
úkon (§ 48 až 49). Je-li tímto orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností, zajišťuje
úhradu nákladů krajský úřad na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.
(5) Orgánům státní správy lesů jsou poskytovány pro výkon státní správy podle tohoto
zákona ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou
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,
poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti
nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(6) (5) Orgány státní správy lesů zasílají ministerstvu každoročně do 31. ledna
za předchozí kalendářní rok údaje o odnětí a o poplatcích za odnětí. Tyto údaje zasílají
prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace na elektronickém formuláři stanoveném
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ministerstvem. Tyto údaje jsou přístupné Ministerstvu životního prostředí.
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Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
§ 10f
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu obrany
a Ministerstvu spravedlnosti pro výkon působnosti podle § 4 až 6 tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) 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, popřípadě jako
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) rodné číslo,
e) 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,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b) datum narození,
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c) rodné číslo,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o pozemních komunikacích
§ 41a
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu dopravy pro výkon působnosti podle
tohoto zákona o státních občanech České republiky
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
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i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(5) Ministerstvo dopravy může poskytnuté údaje pro účely plnění úkolů podle tohoto
zákona a ověřování údajů o státních občanech České republiky v rozsahu uvedeném
v odstavcích 2 a 3 dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že
poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje neprodleně informuje
Ministerstvo vnitra.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 40
Zdravotní pojišťovny
(1) Zdravotní pojištění provádějí tyto zdravotní pojišťovny:
a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
b) resortní, oborové, podnikové, popřípadě další pojišťovny.
(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě jiným
subjektům uvedeným v § 17 odst. 7, kteří v souladu s tímto zákonem poskytli hrazené služby
pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17 odst. 1.
Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li
zdravotní pojišťovny podle tohoto zákona povinny poskytnuté zdravotní služby uhradit,
uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela
smlouvu podle § 17 odst. 1.
(3) Zdravotní pojišťovna poskytne smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb
úhradu ve výši 100 Kč za každý den, ve kterém byla v období od 1. ledna do 31. prosince
2014 poskytnuta lůžková péče jejímu pojištěnci, a to za každého takového pojištěnce, přičemž
se den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování lůžkové péče, a den, ve kterém bylo
poskytování lůžkové péče ukončeno, počítá jako jeden den (dále jen „kompenzace“).
Zdravotní pojišťovna kompenzaci vypočte z údajů o poskytnuté lůžkové péči vykázaných
poskytovatelem do 31. března 2015 a uznaných zdravotní pojišťovnou.
(4) Kompenzace podle odstavce 3 se poskytne formou měsíčních záloh s následným
vyúčtováním. Základ zálohy se vypočte jako jedna dvanáctina z úhrnu regulačních poplatků
za lůžkovou péči, které byl poskytovatel povinen v roce 2013 za tuto péči vybrat a vybrání
tohoto regulačního poplatku zdravotní pojišťovně vykázal. V měsíci červenci 2014 uhradí
zdravotní pojišťovna poskytovateli sedminásobek základu zálohy, a to nejpozději do 31.
července 2014. Měsíční zálohy na měsíce srpen až prosinec 2014 zdravotní pojišťovna
poskytovateli uhradí ve výši základu zálohy nejpozději k poslednímu dni každého takového
kalendářního měsíce. Vyúčtování měsíčních záloh a vypočtené kompenzace zdravotní
pojišťovna provede do 30. června 2015.
(5) Zdravotní pojišťovny rozhodují o žádostech svých pojištěnců o vydání povolení
podle koordinačních nařízení. Ze žádosti musí být patrné, jaké zdravotní služby pojištěnec
hodlá čerpat, místo jejich čerpání a předpokládaná doba jejich čerpání. Zdravotní pojišťovna
povolení podle koordinačních nařízení vydá pouze v případě, že jsou pro jeho vydání splněny
podmínky stanovené koordinačními nařízeními. Je-li zde důvodná obava, že požadovaná
zdravotní služba nemůže být pojištěnci vzhledem k jeho zdravotnímu stavu
a pravděpodobnému průběhu nemoci poskytnuta na území České republiky včas a hrozí-li
nebezpečí z prodlení, musí zdravotní pojišťovna vydat povolení podle koordinačních nařízení
bezodkladně.
(6) Zdravotní pojišťovny poskytnou pojištěnci na jeho žádost náhradu nákladů podle
§ 14 odst. 2 až 5 nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po dni nabytí právní moci
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rozhodnutí podle § 53 odst. 1.
(7) Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům
a) místní dostupnost hrazených služeb. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost
místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště
pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou. Místní dostupnost zdravotnické
záchranné služby stanoví zákon, upravující zdravotnickou záchrannou službu. Dojezdovou
dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní
dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí která je přiměřená typu pozemní
komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích.
Dojezdové doby stanoví vláda nařízením,
b) časovou dostupnost hrazených služeb. Časovou dostupností se rozumí zajištění poskytnutí
neodkladných a akutních hrazených služeb ve lhůtě odpovídající jejich naléhavosti. Lhůty
vyjadřující časovou dostupnost plánovaných hrazených služeb stanoví vláda nařízením.
(8) Zdravotní pojišťovny jsou povinny bezplatně vydat svým pojištěncům průkaz
pojištěnce nebo náhradní doklad. Průkaz nebo náhradní doklad osoby s omezenou
svéprávností vydá příslušná zdravotní pojišťovna zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo
poručníkovi. Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad obsahuje jméno, příjmení, popřípadě
titul, platnost a číslo pojištěnce, kterým je v případě občanů České republiky rodné číslo.
Zdravotní pojišťovny vedou v informačních systémech údaje o svých pojištěncích potřebné
k provádění veřejného zdravotního pojištění pod číslem pojištěnce.
(9) Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad může obsahovat vedle údajů
identifikujících pojištěnce písemnou formou rovněž obdobné údaje v elektronické formě.
Za vydání náhradního dokladu umožňujícího nést údaje v elektronické formě má zdravotní
pojišťovna nárok na úhradu nákladů na jeho pořízení. Na průkazu pojištěnce nebo
na náhradním dokladu mohou být uloženy i další údaje o pojištěnci, pokud tak stanoví zákon.
Další údaje mohou být uloženy na průkazu pojištěnce nebo náhradním dokladu, pokud se
na tom dohodne pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou.
(10) Zdravotní pojišťovny vedou
a) seznam smluvních poskytovatelů; tento seznam, který neobsahuje údaje uvedené v písmenu
b), je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých smluvních
poskytovatelů v členění lékař, zubní lékař, farmaceut a zdravotnický pracovník vykonávající
nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních,
kteří vykazují zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „nositel výkonu“); za tímto účelem jsou
poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději
do 30 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí,
s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; poskytovatel tuto povinnost splní i tehdy, pokud
zdravotním pojišťovnám sdělí pouze ty změny, k nimž došlo od předchozího hlášení.
(11) Zdravotní pojišťovny dávají podnět živnostenskému úřadu ke zrušení
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živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele platit pojistné
na veřejné zdravotní pojištění.
(12) Zdravotní pojišťovna je uživatelem referenčních údajů vedených v základním
registru obyvatel o subjektech údajů, kteří jsou jejími pojištěnci, v rozsahu
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.
(13) Zdravotní pojišťovna je uživatelem údajů vedených v registru rodných čísel
o fyzických osobách, které jsou jejími pojištěnci, v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) den, měsíc a rok narození.
(14) Údaje, jichž je zdravotní pojišťovna uživatelem podle odstavců 12 a 13, může
využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon její působnosti. Využívání údajů ze základního
registru obyvatel a z registru rodných čísel je pro zdravotní pojišťovny bezplatné.
(15) (12) Zdravotní pojišťovny shromažďují údaje týkající se správních řízení
vedených ve věcech náhrady nákladů za zdravotní služby čerpané pojištěnci v jiných
členských státech Evropské unie, zejména údaje o
a) zahájených řízeních o náhradě nákladů podle § 14 odst. 2 až 4, o jejich počtu, místě jejich
čerpání a o tom, jak bylo v jednotlivých řízeních rozhodnuto,
b) zahájených řízeních pro udělení předchozího souhlasu, o jejich počtu a o tom, jak bylo
v jednotlivých řízeních rozhodnuto,
c) částkách, které byly podle § 14 odst. 2 až 4 pojištěncům nahrazeny.
(16) (13) Údaje shromažďované podle odstavce 15 12 sdělují zdravotní pojišťovny
v anonymizované podobě na žádost Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví
tyto informace poskytuje Evropské komisi v jí stanovených lhůtách.
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§ 41
(1) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 ze základního registru
obyvatel údaje v rozsahu
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z informačního systému
evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d) rodné číslo a jeho změny,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo
zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil,
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum,
místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil, je-li opatrovníkem právnická osoba, název a adresa sídla,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným
zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
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j) rodinný stav a datum jeho změny,
k) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
l) rodné číslo dítěte,
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného.
(3) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z informačního systému
cizinců údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny,
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
f) druh a adresa místa pobytu,
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
k) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho
rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo
přiděleno, datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo
opatrovníka a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo
opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
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n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
q) jméno, popřípadě jména, a příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří
jsou cizinci,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
(4) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z registru rodných čísel
o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních
systémech uvedených v odstavci 2 nebo 3, údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) rodné číslo a jeho změny,
c) datum narození,
d) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození.
(5) 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.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o civilním letectví
§ 85g
Ověření totožnosti a bezúhonnosti
(1) Účastníkem řízení o ověření spolehlivosti je pouze žadatel. Úřad po zahájení řízení
ověří žadatelovu totožnost a bezúhonnost.
(2) Pro účely ověření totožnosti využívá 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 úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Pro účely ověření totožnosti využívá Úřad z agendového informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu.
(4) Pro účely ověření totožnosti využívá Úřad z agendového informačního systému
cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
b) datum narození,
c) místo a stát narození, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
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d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa pobytu na území České republiky,
f) datum úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(7) (2) Pro účely ověření bezúhonnosti si Úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku
trestů. Žádost o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro účely ověření bezúhonnosti je Úřad
rovněž oprávněn vyžádat si od soudu stejnopis pravomocného rozhodnutí. Neobsahuje-li
rozhodnutí skutečnosti rozhodné pro ověření bezúhonnosti, je Úřad oprávněn nahlížet do těch
částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.
(8) (3) Uvedl-li žadatel nepravdivé údaje rozhodné pro ověření totožnosti nebo není-li
bezúhonný, vydá Úřad rozhodnutí o jeho nespolehlivosti. V opačném případě požádá Úřad
Policii České republiky o posouzení jeho důvěryhodnosti.
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Změna zákona o zemědělství
§ 2fb
(1) Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí
s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského
podnikatele, jehož správcem je ministerstvo a uživateli informačního systému jsou obecní
úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(2) Evidence zemědělského podnikatele je veřejná v části, v níž se u fyzické osoby
zapisuje jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo sídlo, u zahraniční
fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, zaměření zemědělské výroby,
identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele, a v části, v níž se
u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, zaměření zemědělské výroby,
identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Osobě, která projeví
zájem, vydá uživatel informačního systému z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení
o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části
lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo
na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby, a to jen údaje o této osobě. Dále
lze z neveřejné části vydat výpis na základě žádosti soudu, správního orgánu nebo Nejvyššího
kontrolního úřadu. Údaje vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejná,
ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup
k těmto údajům.
(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu, Fondu,
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, krajským úřadům a příslušným kontrolním
orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) osobní 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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
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f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f) omezení svéprávnosti,
g) rodné číslo,
h) datum, místo a okres úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
h) omezení svéprávnosti,
i) rodné číslo,
j) datum, místo a okres úmrtí,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který prohlášený za mrtvého nepřežil.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
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využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 3a
(1) Evidence využití půdy slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti,
jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 5 písm. a), ke kontrolám plnění podmínek
poskytnutí dotace, pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných sadů,
pro evidenci pěstování geneticky modifikované odrůdy (§ 2i), pro uplatnění nároku na vrácení
spotřební daně, pro evidenci pěstování máku setého a konopí a pro evidenci území určeného
k řízeným rozlivům povodní.
(2) Evidence využití půdy je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem
je ministerstvo. Aktualizaci evidence využití půdy provádí Fond. Evidence využití půdy
obsahuje
a) evidenci půdy,
b) evidenci ekologicky významných prvků a
c) evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat (dále jen
„evidence objektů“).
(3) Ministerstvu, Fondu a příslušným kontrolním orgánům jsou pro výkon jejich
působnosti podle tohoto zákona poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) datum a místo 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 prohlášený
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
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(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d) adresa místa trvalého pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(9) (3) Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok o minimální výměře 0,01 ha,
který představuje
a) souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělené zejména
lesním porostem, zpevněnou cestou, pozemní komunikací, vodním útvarem povrchových vod
nebo trvale zemědělsky neobhospodařovanou půdou, která může obsahovat ekologicky
významný prvek obklopený zemědělsky obhospodařovanou půdou,
b) souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb, vodních živočichů a pěstování
rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, pro účely provozování rybníkářství podle jiného
právního předpisu, nebo
c) souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky
obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou stanovenou nařízením vlády podle § 3i.
(10) (4) Za půdní blok se považuje také ekologicky významný prvek, který není
součástí půdního bloku podle odstavce 9 3 písm. a) a současně bezprostředně přiléhá
k zemědělsky obhospodařované půdě evidované jako půdní blok podle odstavce 9 3.
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(11) (5) U půdního bloku se v evidenci půdy eviduje
a) identifikační číslo půdního bloku,
b) výměra půdního bloku,
c) výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, a
d) samostatná plocha v rámci půdního bloku, která nepředstavuje díl půdního bloku podle
odstavce 12 6, včetně její výměry.
(12) (6) Díl půdního bloku, který je součástí půdního bloku, představuje souvislou
plochu půdy o minimální výměře 0,01 ha, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, a
a) na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělskou činnost fyzická
nebo právnická osoba, (dále jen „uživatel“) a
b) je na ní pěstován jeden druh zemědělské kultury stanovené podle § 3i, popřípadě se na ní
nachází ekologicky významný prvek podle § 3aa odst. 4.
(13) (7) Jako díl půdního bloku podle odstavce 12 6 je evidována také souvislá plocha
půdy,
a) která je obhospodařována v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného
období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo
b) je na ní uplatňováno opatření, jehož podmínky stanovené jiným právním předpisem
vyžadují, aby bylo prováděno na samostatném dílu půdního bloku, nebo
c) které odpovídá v rámci registru vinic vedeného podle zákona o vinohradnictví a vinařství,
registru chmelnic vedeného podle zákona o ochraně chmele, nebo v rámci evidence ovocných
sadů, registrační číslo vinice, chmelnice, nebo ovocného sadu.
(14) (8) U dílu půdního bloku se eviduje
a) příslušnost k půdnímu bloku,
b) identifikační číslo dílu půdního bloku,
c) výměra dílu půdního bloku,
d) výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie,
e) výměra jednotlivých druhů ekologicky významných prvků, které jsou součástí tohoto dílu
půdního bloku,
f) označení uživatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu
a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě rodného
čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,
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g) druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,
h) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období
v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a
i) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské
unie.
§ 3r
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy pro evidenci ovocných sadů
(1) Ústavu, ministerstvu a Fondu jsou pro evidenci ovocných sadů podle § 3q
poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou pro účely plnění úkolů podle
tohoto zákona
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) datum a místo 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 jako den, který prohlášený
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou pro účely plnění úkolů podle
tohoto zákona
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d) adresa místa trvalého pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
133

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou pro účely plnění úkolů podle
tohoto zákona
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu a
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
§ 13a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje České národní bance
pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
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využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna veterinárního zákona
§ 57
(1) Orgány veterinární správy vzájemně spolupracují s příslušnými orgány ochrany
zvířat, ochrany veřejného zdraví, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a odborného
dozoru nad krmivy.
(2) Orgány veřejné správy, orgány Policie České republiky a obecní policie
spolupracují s orgány veterinární správy při předcházení nebezpečným nákazám, zamezení
jejich šíření a jejich zdolávání a v souladu se svou působností se podílejí na zajišťování
a kontrole plnění mimořádných veterinárních opatření.
(3) Orgánům veterinární správy jsou pro výkon státní správy na úseku veterinární péče
poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
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(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
§6
Ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka
(1) Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) k zajišťování obrany státu
a) navrhuje vládě základní opatření k přípravě a organizování obrany státu; k tomu zejména
zpracovává obranné koncepce a požadavky na zabezpečení obrany státu,
b) odpovídá za proces plánování obrany státu a koordinuje jeho přípravu; k tomu může
vyžadovat od příslušných ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných
celků podkladové materiály; ministerstvo využívá údaje z registrů a evidencí v rozsahu údajů
stanovených tímto zákonem a osobní údaje vedené u příslušných ministerstev, jiných
správních úřadů a územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů;
ministerstva, jiné správní úřady a územní samosprávné celky jsou povinny požadavkům
vyhovět, a to bezúplatně,
c) odpovídá
ozbrojených
ministerstev,
ministerstva,
vyhovět,

za plánování a zabezpečení
sil a mobilizaci ozbrojených
jiných správních úřadů a
jiné správní úřady a územní

operační přípravy státního území, doplňování
sil; k tomu může vyžadovat od příslušných
územních samosprávných celků součinnost;
samosprávné celky jsou povinny požadavkům

d) vede soubornou evidenci věcných prostředků a soubornou evidenci o fyzických osobách
určených k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci určených k zabezpečení
ozbrojených sil navazující na evidenci vedenou krajskými vojenskými velitelstvími,
e) přezkušuje prostřednictvím svých orgánů přípravu mobilizace ozbrojených sil; k tomu jsou
pracovníci, které pověřilo ministerstvo, oprávněni vstupovat do objektů kontrolovaných
subjektů,
f) prověřuje opatření pro zabezpečení obrany státu v rozsahu stanoveném vládou podle § 41
odst. 2,
g) řídí přípravu občanů k obraně státu a provádí vzdělávací, výchovnou a osvětovou činnost
v této oblasti; rozsah přípravy občanů k obraně státu je součástí plánů obrany,
h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci
z hlediska zájmů obrany České republiky,
i) vede soubornou evidenci objektů důležitých pro obranu státu a objektů, které mohou být
za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu napadeny.
(2) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady k zajišťování obrany státu v oboru své
působnosti
a) vyhodnocují mezinárodněpolitickou situaci a navrhují potřebná opatření k zajišťování
obrany státu,
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b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k zajišťování obrany státu včetně jejich finančního
zabezpečení a realizují je,
c) odpovídají za výběr objektů důležitých pro obranu státu a v součinnosti s jejich vlastníky
a provozovateli za zabezpečení jejich použití k zajišťování obrany státu,
d) plní úkoly k zajišťování obrany státu podle rozhodnutí vlády.
(3) Česká národní banka v oboru své působnosti stanoví a uskutečňuje opatření
k zajišťování obrany státu včetně plánování prostředků na ně.
ČÁST JEDENÁCTÁ
VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 72a
(1) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto 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) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) datum narození,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) omezení svéprávnosti.
(3) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
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b) rodné číslo,
c) datum narození,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) omezení svéprávnosti.
§ 72b
(1) Z údajů podle § 72a lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
§ 72c
Údaje podle § 72a se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
§ 160
(1) Údaje v informačních systémech podle § 158 a 158a mohou být uchovávány
v listinné nebo elektronické podobě anebo způsobem kombinujícím uvedené formy
a ve stejné podobě i přenášeny, s výjimkou údajů biometrických, které jsou zpracovávány
vždy v elektronické podobě. Údaje vedené v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 1
vedené o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným
pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské unie, kteří na území
hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích, kterým byla udělena
mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, v rozsahu stanoveném v § 158 odst. 8 se
uchovávají v elektronické podobě.
(2) Evidované údaje se uchovávají po dobu
a) 15 50 let od doby ukončení pobytu cizince na území, popřípadě od smrti cizince nebo ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za mrtvého, jde-li o přechodný
nebo trvalý pobyt, nebo ode dne nabytí státního občanství České republiky, s výjimkou
přihlašovacího tiskopisu, který se uchovává 6 let ode dne ubytování cizince,
b) 10 let od uplynutí lhůty, po kterou byl cizinec zařazen do evidence nežádoucích osob,
c) 10 let od vzniku evidenční skutečnosti, jde-li o informaci týkající se ztráty nebo odcizení
cestovních dokladů uvedených v § 108 a o cestovních dokladech uvedených v § 108 odst. 1
písm. a), b), c), g) nebo h), které byly orgány vydávajícího státu prohlášeny za neplatné,
d) 3 roky následující po roce, během něhož došlo ke vzniku skutečnosti podléhající evidování
v případě údajů uchovávaných na zastupitelském úřadu, s výjimkou spisové dokumentace
žádostí o krátkodobá víza, kdy bylo zastupitelským úřadem rozhodnuto o neudělení
krátkodobého víza, jeho prohlášení za neplatné nebo zrušení jeho platnosti, nebo
e) 5 let od vzniku skutečnosti podléhající evidování v ostatních případech.
(3) Tvoří-li evidenční informaci k cizinci údaje sdružené ve smyslu § 158 odst. 6, je
doba uchování kompletní informace totožná s nejdelší dobou stanovenou pro jednu z částí
sdružené informace.
(4) Doba uchování informací evidovaných v informačních systémech podle § 158
odst. 4 nesmí přesáhnout dobu 20 let.
(5) Uplyne-li doba stanovená v odstavcích 2 až 4, údaj se zlikviduje, je-li veden
v elektronické podobě, v ostatních případech se postupuje podle zákona o archivnictví
a spisové službě.
(6) Biometrické údaje vedené ministerstvem o cizincích žádajících o vydání
cizineckého pasu se uchovávají po dobu 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cizineckého pasu
ministerstvu. Biometrické údaje vedené v informačním systému cizinců, které byly pořízeny
v souvislosti s vydáním průkazu o povolení k pobytu, se zlikvidují 60 dnů po skončení nebo
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zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu, v souvislosti s jehož vydáním byly tyto údaje
pořízeny.
(7) Doklady vydané podle tohoto zákona se zlikvidují 2 roky ode dne skončení
platnosti dokladu.
§ 165a
Oprávnění ministerstva
(1) Ministerstvo je oprávněno
a) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo
použitelného právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním
cizineckého pasu,
b) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů,
c) vyžadovat od policie prověření informací a dokladů předkládaných cizinci nebo získaných
v rámci vlastní činnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona,
d) požadovat po cizinci prokázání totožnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto
zákona,
e) účastnit se pobytových kontrol prováděných policií,
f) vydávat pokyny policii nebo zastupitelským úřadům k udělení víza,
g) zadržet cestovní doklad podle § 117 nebo doklad, jehož platnost skončila podle § 87z, 87aa
nebo 117f; o zadržení dokladu vydá cizinci potvrzení,
h) požadovat po orgánech Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky
sdělení, zda má u nich zaměstnavatel, u kterého má být žadatel o zaměstnaneckou kartu nebo
držitel zaměstnanecké karty zaměstnán, evidován nedoplatek podle § 178e odst. 1, a po
okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně sdělení za účelem zjištění, zda
je zaměstnavatel, u kterého má být žadatel o zaměstnaneckou kartu nebo držitel
zaměstnanecké karty zaměstnán, nespolehlivým podle § 178f; poskytnutí těchto údajů není
porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu, podle zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení a podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
i) za účelem zjištění, zda obchodní korporace nebo odštěpný závod se sídlem nebo umístěním
na území, do nichž je nebo má být cizinec v souladu s § 42k nebo 42m převeden, jsou
bezdlužní, požadovat po orgánech Finanční správy České republiky a Celní správy České
republiky, po okresní správě sociálního zabezpečení a po zdravotní pojišťovně sdělení, zda
má u nich tato obchodní korporace nebo tento odštěpný závod evidován nedoplatek podle
§ 178e odst. 1; poskytnutí těchto údajů není porušením povinnosti mlčenlivosti podle
daňového řádu, podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a podle zákona
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
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(2) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona požadovat vydání
výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů24a). V řízení o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu si vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů a v řízení o vydání povolení
k trvalému pobytu si vždy vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů.
(3) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona vyžadovat opis
z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem nenarušil veřejný
pořádek.
(4) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) nebo opis z evidence
přestupků a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků se
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční
údaje ze základního registru obyvatel24b), kterými jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(6) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
144

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území,
i) omezení svéprávnosti a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka;
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem orgán místní správy, název a adresa sídla,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství,
datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí
jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; jeli manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o) o osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum, místo a okres narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
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p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
q) 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,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(7) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence
občanských průkazů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
d) doba platnosti občanského průkazu,
e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu
f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů,
g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti.
(8) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence
cestovních dokladů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d) doba platnosti cestovního dokladu,
e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
f) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh cestovního
dokladu,
g) číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut
v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí.
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§ 167
Oprávnění policie
(1) Policie je oprávněna
a) vyžadovat výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup,
b) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy při podání žádosti o udělení
víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné,
řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území,
zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění zjišťováním totožnosti, plněním závazků
vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
c) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů,
d) provádět pobytovou kontrolu
1. cizince za účelem zjištění, zda se na území zdržuje oprávněně a zda splňuje podmínky
pobytu na území podle tohoto zákona,
2. cizince nebo jiných osob za účelem zjištění, zda dodržují povinnosti stanovené tímto
zákonem,
e) v souvislosti s hraniční nebo pobytovou kontrolou požadovat po cizinci prokázání
totožnosti,
f) vstupovat do ubytovacích zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem a kontrolovat
domovní knihy,
g) provádět osobní prohlídku a prohlídku věcí, pokud tak stanoví tento zákon,
h) zapsat do cestovního dokladu, že cizinci bylo uloženo rozhodnutí o správním vyhoštění,
i) zadržet peněžní prostředky cizince zajištěného podle zvláštního právního předpisu16b),
j) použít peněžní prostředky cizince zadržené podle písmene i) k úhradě, byť i částečné,
nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území,
k) při plnění úkolů podle tohoto zákona prověřovat, zda se cizinec nedopustil obcházení
tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu,
l) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo
použitelného právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním
cestovního dokladu podle zvláštního právního předpisu2),
m) zadržet doklad, jehož platnost skončila podle § 87z, 87aa nebo 117f; o zadržení dokladu
vydá cizinci potvrzení,
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n) v souvislosti s odepřením vstupu cizince na území vyzvat cizince k vycestování
bez zbytečného odkladu zpět do zahraničí a provést nezbytné úkony s cílem zajistit,
aby cizinec zpět do zahraničí bez zbytečného odkladu vycestoval,
o) vyžadovat opis z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem
nenarušil veřejný pořádek; žádost a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Policie je oprávněna při pobytové kontrole, prováděné podle odstavce 1 písm. d),
vstupovat do objektů a na pracoviště zaměstnavatele v případě důvodného podezření, že se
v nich zdržují cizinci. Při pobytové kontrole je policie oprávněna požadovat po zaměstnavateli
cizince nebo po uživateli, pro kterého cizinec vykonává práci, předložení dokladu
prokazujícího oprávněnost výdělečné činnosti cizince. Tato oprávnění má policie i po
skončení pracovní, prodejní nebo provozní doby.
(3) Na kontrolní činnost prováděnou policií podle tohoto zákona se zákon o kontrole
nevztahuje.
(4) zrušen
(5) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční údaje
ze základního registru obyvatel, kterými jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(6) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence obyvatel údaje o státních občanech České republiky
v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození,
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e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území,
i) omezení svéprávnosti a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka;
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem orgán místní správy, název a adresa sídla,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství,
datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o rozvodu manželství,
l) datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území, místo
a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci
partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů
za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; jeli manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o) o osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum, místo a okres narození, u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a stát narození,
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5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo
přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno,
jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
q) 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,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(7) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
d) datum skončení platnosti občanského průkazu,
e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů,
g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti.
(8) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
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f) číslo a druh ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladů,
g) číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut
v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí.
____________________
2)
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
5a)
Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo
a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích,
podepsaná v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985.
Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím,
Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím
a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985
o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
16a)
§ 2 odst. 7 a § 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
16b)
§ 15 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 326/1999 Sb.
24a)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
24b)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
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Změna zákona o cestovních dokladech
§ 20
Náležitosti žádosti
(1) Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, je povinen předložit vyplněnou
žádost o vydání cestovního dokladu, která obsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 3, a dále tyto
údaje:
a) rodné příjmení a rodné číslo občana, pokud se nezapisuje do cestovního dokladu,
b) adresu místa trvalého pobytu v České republice; občan žijící v zahraničí uvádí adresu místa
svého posledního trvalého pobytu v České republice,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo rodičů, jde-li o vydání
diplomatického pasu nebo služebního pasu manželu nebo nezaopatřenému dítěti držitele
diplomatického nebo služebního pasu,
d) odůvodnění, pokud občan žádá o vydání dalšího cestovního pasu (§ 17 odst. 1),
e) údaje, které jsou podmínkou vydání cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy.
Žádost o vydání cestovního dokladu musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní
doklad vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko
překonatelná překážka.
(2) Žádá-li občan o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji, vyřizuje žádost orgán příslušný k vydání tohoto dokladu nebo
zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním
úředníkem, s využitím údajů vedených v základním registru obyvatel (dále jen „registr
obyvatel“), agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen „evidence
obyvatel“), agendovém informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen
„evidence občanských průkazů“), evidenci cestovních dokladů (§ 29) a evidenci
diplomatických a služebních pasů (§ 29a). Při vyřizování žádosti se současně pořídí
biometrické údaje občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený
k dalšímu digitálnímu zpracování.
(3) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního
úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, při zpracování žádosti o vydání tohoto
cestovního dokladu postupuje podle § 21 a 21a. Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením
obličeje a podpisem občana a předloží se občanu, který svým podpisem potvrdí její správnost
a úplnost.
(4) Zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním
konzulárním úředníkem, pro účely plnění úkolů podle § 15 odst. 1, § 20 odst. 2 a 3 a § 30
odst. 2 až 4 využívá údaje z registru obyvatel, evidence obyvatel, evidence občanských
průkazů a evidence cestovních dokladů prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí
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dálkovým přístupem v rámci komunikační infrastruktury mezi ministerstvem a Ministerstvem
zahraničních věcí.
(5) (4) K žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat s biometrickými údaji se přikládají 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm,
odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, v občanském
oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou
obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují
požadavky na technické provedení, stanovené vyhláškou ministerstva. K žádosti o vydání
cestovního dokladu lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů
předložit fotografii s pokrývkou hlavy; tato pokrývka nesmí zakrývat obličejovou část
způsobem, který by znemožňoval identifikaci. Při pořizování údajů o zobrazení obličeje jako
biometrického údaje platí požadavky pro zobrazení obličeje občana na fotografii podle
předcházejících vět obdobně.
(6) (5) Podpisem občana podle odstavce 1 se pro účely vydání cestovního dokladu
rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě
pouze příjmení.
(7) (6) Žádost o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu obsahuje
údaje uvedené v odstavci 1 v rozsahu potřebném k provedení požadované změny nebo
doplnění údajů.
(8) (7) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního dokladu, žádosti o provedení změn
nebo doplnění údajů v cestovním dokladu a požadavky na technické provedení fotografie
stanoví vyhláškou ministerstvo; je-li cestovním dokladem diplomatický pas, služební pas
nebo cestovní průkaz, stanoví vzor tiskopisu těchto žádostí vyhláškou Ministerstvo
zahraničních věcí.
(9) (8) Ministerstvo stanoví po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí
vyhláškou technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických
údajů, včetně postupu při pořizování biometrických údajů u občanů s neobvyklými
anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení obličeje nebo pořízení otisků
prstů na pravé a levé ruce.
§ 29
(1) Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických
a služebních pasů jsou zpracovávány16) v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem16) je
ministerstvo.
(2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky
a obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení,
pokud jsou zapsané v cestovním dokladu, rodné příjmení,
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele,
c) rodné číslo držitele,
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d) datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e) pohlaví,
f) státní občanství,
g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení
omezení svéprávnosti,
i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje
o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
k) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
l) datum vydání cestovního dokladu,
m) datum převzetí cestovního dokladu,
n) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
o) označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
p) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2,
q) prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,
r) žádost o vydání cestovního dokladu:
1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji,
2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně digitálního
zpracování fotografie a podpisu žadatele,
3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji,
s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči:
1. číslo nosiče dat,
2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu
s tímto zákonem,
3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat,
t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo
neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,
u) omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí:
1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí,
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2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který
tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního
dokladu,
3. datum odepření vydání cestovního dokladu,
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje
o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,
v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna,
w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty,
x) digitální zpracování podpisu podle § 22 odst. 2 na žádosti.
(3) V evidenci cestovních dokladů se při poskytování údajů podle § 30 odst. 6 a 7
odst. 3 a 4 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které
obsahují údaje o:
a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,
b) datu a čase poskytnutí údajů,
c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, jehož
údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele
rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím dalších
držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,
d) důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů,
e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut
z evidence cestovních dokladů prostřednictvím informačního systému základních registrů,
f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.
(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3 a písm. w) se vedou výlučně po dobu
od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního pasu
ministerstvu; po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů podle odstavce 1
povinen tyto údaje odstranit.
(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. s), t)
a v) a v odstavci 3 se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu
a údaje uvedené v odstavci 2 písm. u) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající
v zákazu vycestování do zahraničí.
§ 29a
(1) Údaje o diplomatických a služebních pasech a jejich držitelích jsou zpracovávány
v informačním systému evidence diplomatických a služebních pasů (dále jen „evidence
diplomatických a služebních pasů“), jehož správcem16) je Ministerstvo zahraničních věcí.
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(2) Evidence diplomatických a služebních pasů je vedena na prostředcích výpočetní
techniky a obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení,
pokud jsou zapsané v cestovním dokladu,
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele,
c) rodné číslo držitele,
d) datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e) pohlaví,
f) státní občanství,
g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení
omezení svéprávnosti,
i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje
o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
k) číslo a druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu,
l) datum vydání diplomatického nebo služebního pasu,
m) datum převzetí diplomatického nebo služebního pasu,
n) datum skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu,
o) označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas vydal,
p) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2,
q) prodloužení doby platnosti diplomatického nebo služebního pasu,
r) žádost o vydání diplomatického nebo služebního pasu:
1. číslo žádosti o vydání diplomatického a služebního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji,
2. údaje obsažené v žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu podle bodu 1,
včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele,
3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání diplomatického nebo služebního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči:
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1. číslo nosiče dat,
2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu
s tímto zákonem,
3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat,
t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo
neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,
u) omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí:
1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí,
2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který
tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního
dokladu,
3. datum odepření vydání cestovního dokladu,
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje
o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,
v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna,
w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty,
x) digitální zpracování podpisu podle § 22 odst. 2 na žádosti.
(3) V evidenci diplomatických a služebních pasů se při poskytování údajů podle § 30
odst. 6 odst. 3 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které
obsahují údaje o:
a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,
b) datu a čase poskytnutí údajů,
c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů
držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto
držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím
dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,
d) důvodu přístupu do evidence diplomatických a služebních pasů,
e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut
z evidence cestovních dokladů prostřednictvím informačního systému základních registrů,
f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.
(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3 a písm. w) se vedou výlučně po dobu
od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu
Ministerstvu zahraničních věcí; po uplynutí této lhůty je správce evidence diplomatických
a služebních pasů povinen tyto údaje odstranit.
(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v písm. s), t) a v)
a v odstavci 3 se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu a údaje
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uvedené v odstavci 2 písm. u) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající v zákazu
vycestování do zahraničí.
§ 30
(1) Zpracovatelem údajů v evidenci cestovních dokladů je pro ministerstvo orgán
příslušný k vydání cestovního dokladu s výjimkou diplomatických a služebních pasů.
Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. k), l) a s) je v případě cestovního pasu
ministerstvo, které je získává od výrobce. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. m) je
pro ministerstvo zastupitelský úřad, je-li cestovním dokladem cestovní pas, který občanovi
předal. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t) je pro ministerstvo zastupitelský úřad,
jestliže mu ztráta nebo odcizení cestovního dokladu byla ohlášena.
(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, prostřednictvím
informačního systému Ministerstva zahraničních věcí je pro účely výkonu své působnosti
uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických a služebních
pasů, s výjimkou údajů podle § 29 odst. 3 a § 29a odst. 3.
(3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívají ministerstvo,
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností referenční údaje ze základního registru obyvatel16a), kterými jsou
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,
vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo,
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností z evidence obyvatel tyto údaje o občanech:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změnu,
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d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
k) rodinný stav nebo registrované partnerství, datum uzavření manželství.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo,
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností z evidence občanských průkazů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) digitální zpracování podoby občana,
c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) datum skončení platnosti občanského průkazu,
e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů.
(6) (3) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely
vydávání cestovních pasů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) speciální aplikační program, který
zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce
k personalizaci cestovních pasů, předání cestovních pasů držitelům a případnou reklamaci.
(7) (4) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence cestovních dokladů
formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o občanovi, který není jednoznačně
identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
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d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany práv osob v řízení před soudem.
(8) (5) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat
prostřednictvím jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci
7 4 nepoužijí.
(9) (6) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. u)
a v § 29a odst. 2 písm. u) využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny odepřít
vydání cestovního dokladu, anebo orgány, které podle zvláštního právního předpisu14) mohou
uložit omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.
(10) (7) Ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí nebo orgány příslušné k vydání
cestovního dokladu poskytují údaje z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických
a služebních pasů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní
smlouva, a to v jejich rozsahu a způsobem v nich vymezeným. Údaje podle § 29 odst. 2
písm. r) bodu 3 a § 29a odst. 2 písm. r) bodu 3 se neposkytují.
(11) (8) Údaje o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních
dokladů a agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních
pasů se neposkytují, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis16a).
(12) (9) Pokud právnické nebo fyzické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních
dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají
povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16) nakládat výlučně způsobem
a v rozsahu, které určí ministerstvo.
(13) (10) Údaje vedené podle § 29 odst. 2 písm. t) může ministerstvo zveřejnit
způsobem umožňujícím dálkový přístup. To platí obdobně pro údaje vedené podle § 29a
odst. 2 písm. t).
(14) Ministerstvo využívá z evidence diplomatických a služebních pasů veškeré v něm
vedené údaje, a to elektronicky, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(15) (11) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci cestovních
dokladů v případě cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a)
a b) a dále je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je
rovněž zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t), pokud mu byla ohlášena ztráta nebo
odcizení cestovního pasu.
§ 30b
(1) V případech, kdy byly podle § 30 odst. 10 § 30 odst. 7 poskytnuty z evidence
cestovních dokladů nebo evidence diplomatických a služebních pasů údaje nezbytné
pro zajišťování
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a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých,
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu
o poskytnutí údajů dalším příjemcům údajů z evidence cestovních dokladů nebo evidence
diplomatických a služebních pasů podle § 30 odst. 6 § 30 odst. 3 nebo občanu podle § 30a by
mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání
tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto
záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí
údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního
právního předpisu19d). Správce evidence cestovních dokladů nebo evidence diplomatických
a služebních pasů má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně
nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního zákona16).
(2) Subjekt, kterému mají být údaje z evidence cestovních dokladů nebo evidence
diplomatických a služebních pasů poskytnuty podle odstavce 1, je povinen správci evidence
cestovních dokladů nebo evidence diplomatických a služebních pasů oznámit údaje
umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho
jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného
v odstavci 1 písm. a) až f).
(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými
prostředky.
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Změna zákona o Veřejném ochránci práv
§ 16a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ochránci pro výkon
působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
d) rodné číslo,
e) státní občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
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datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát narození,
d) rodné číslo,
e) státní občanství,
f) druh a adresa místa pobytu,
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
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d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§ 53a
(1) Ministerstvo je správcem informačního systému sociálně-právní ochrany dětí,
který obsahuje údaje
a) o dávkách pěstounské péče a jejich výši, o žadatelích o tyto dávky a o příjemcích těchto
dávek,
b) o žadatelích o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a o dětech zařazených
v evidenci dětí pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče,
c) o osobách v evidenci.
Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí, jsou
součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí66).
(2) Ministerstvo sděluje z informačního systému sociálně-právní ochrany dětí údaje
uvedené v odstavci 1 písm. a) krajským pobočkám Úřadu práce v souvislosti s řízením
o dávkách pěstounské péče, a to v rozsahu nezbytném pro rozhodování a poskytování dávek
pěstounské péče.
(3) Ministerstvo sděluje z informačního systému sociálně-právní ochrany dětí údaje
uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností, a to v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona v oblasti
náhradní rodinné péče, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, pěstounské péče
na přechodnou dobu a pěstounské péče.
(4) Krajské pobočky Úřadu práce, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro plnění jejich úkolů podle tohoto
zákona, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň
zajišťujícím ochranu osobních údajů. Krajské pobočky Úřadu práce, krajské úřady a obecní
úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny zajistit uložení všech údajů z informačního
systému, které byly získány na základě zpracování údajů podle odstavce 1, a všech písemností
a spisů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o dávkách pěstounské péče po
dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému
ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního
systému.
(5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu
a orgánům sociálně-právní ochrany pro výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
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avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
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m) rodné číslo dítěte,
n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové
rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní
moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné
číslo nebo datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo;
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
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p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
q) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů
a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r) jméno, popřípadě jména, a příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří
jsou cizinci,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny.
(10) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(11) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna tiskového zákona
§ 17a
(1) Ministerstvo a krajské úřady využívají pro výkon působnosti podle tohoto zákona
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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo a krajské úřady využívají pro výkon působnosti podle tohoto zákona
z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
j) 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,
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k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Ministerstvo a krajské úřady využívají pro výkon působnosti podle tohoto zákona
z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
k) 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.
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Změna zákona o námořní plavbě
§ 80a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu pro výkon
působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) státní občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.
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(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy
§ 10a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům uvedeným
v § 10
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
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c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
§ 15a
Využívání údajů z informačních systémů
(1) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
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j) 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,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
k) 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.
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Změna zákona o obcích
§ 149a
(1) Orgány obce, krajský úřad a Ministerstvo vnitra využívají ze základního registru
obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Orgány obce, krajský úřad a Ministerstvo vnitra využívají z informačního systému
evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
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k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; jeli manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
n) 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,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Orgány obce, krajský úřad a Ministerstvo vnitra využívají z informačního systému
cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
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j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) 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.
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Změna zákona o krajích
§ 94a
(1) Orgány kraje, ministerstvo a věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední
správní úřady využívají ze základního registru obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto
zákona 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Orgány kraje, ministerstvo a věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední
správní úřady využívají z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti
podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
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j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
k) 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,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Orgány kraje, ministerstvo a věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední
správní úřady využívají z informačního systému cizinců pro výkon působnosti podle tohoto
zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) 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.
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Změna zákona o hlavním městě Praze
§ 119b
(1) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají ze základního registru
obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají z informačního systému
evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
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j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; jeli manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
n) 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,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají z informačního systému
cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
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h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) 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.
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Změna zákona o evidenci obyvatel
§8
Poskytnutí údajů z informačního systému
(1) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném
a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje
z informačního systému se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud
nestanoví zvláštní právní předpis jinak. Údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby
pro agendu evidence obyvatel se poskytuje pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis23).
(2) Subjekty, které získávají údaje z informačního systému podle zvláštního právního
předpisu,
a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost
stanovenou v tomto předpisu,
b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo
zpracováváním.
(3) Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad,
obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním
systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. q),
nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. p),
které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě
blízké se poskytují údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. r), s) a t). Osobou blízkou se pro účely
tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
(4) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat
ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, nebo podá
prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního
předpisu8a) a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
(5) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také
osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo
ministerstvu; v takovém případě žadatel prokáže svou totožnost a žádost podepíše před
orgánem příslušným k jejímu převzetí. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému lze
podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy8b); v tomto případě musí obyvatel
provést svoji autentizaci pomocí bezpečnostního osobního kódu8c), pokud má bezpečnostní
osobní kód zadán, a identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné správy
žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa podání
žádosti.
(6) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také
v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu
nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem 9). Úředně ověřený
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podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí
žádosti podle věty první.
(7) V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být
údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození,
c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou
identifikaci; v případě, že žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného
dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu,
d) adresa místa pobytu.
(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak,
že není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný
zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen
domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem5e). Za obyvatele může
rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně
ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá osoba uvedená ve větě první, druhé
nebo třetí, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost
o poskytnutí údajů.
(9) Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby
ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána.
(10) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence obyvatel formou
přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o obyvateli, který není jednoznačně
identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany práv osob v řízení před soudem nebo ve sporném řízení v soukromoprávní věci
před jiným státním orgánem.
(11) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím
jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 10 nepoužijí.
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(12) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a odstavců 8 až 10 se provede
v informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty podle
odstavce 1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty první lze na žádost obyvatele poskytnout
za období 2 let zpětně od data podání žádosti obyvatele.
(13) V případech, kdy byly podle odstavce 1 na základě zvláštního právního
předpisu9a) poskytnuty z informačního systému údaje nezbytné pro zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů9b) nebo práv a svobod druhých, a subjekt, kterému byly tyto údaje
poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů osobám podle
odstavců 3 až 7 a 8 a krajským úřadům, obecním úřadům obce s rozšířenou působností
a ohlašovnám nebo jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu
uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí
údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení,
jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor
nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu9c). Správce informačního
systému má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném
pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu5).
(14) Subjekt, kterému mají být údaje z informačního systému poskytnuty podle
odstavce 13, je povinen správci informačního systému oznámit údaje umožňující identifikaci
subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále
oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 7
písm. a) až f).
(15) Prohlášení a oznámení podle odstavců 13 a 14 mohou být zaslána
i elektronickými prostředky.
(16) Diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky,
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen
„zastupitelský úřad“) a Ministerstvo zahraničních věcí k zajištění práv občana, který se
v zahraničí ocitl v ohrožení života nebo zdraví, je bez finančních prostředků nebo se jinak
ocitl v nouzi nebo v situaci, která vinou přírodní katastrofy, hromadného neštěstí nebo
nepříznivé politické anebo humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování
s rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v zahraničí9d), anebo
k zajištění informovanosti příbuzných v případě úmrtí občana v zahraničí využívají
z informačního systému tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
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b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě
jiného zákonného zástupce, sourozenců a manžela, popřípadě partnera.
(17) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup Ministerstvu zahraničních věcí ČR pro potřeby Česko-německého fondu budoucnosti
k zajištění odškodnění osob oprávněných jako oběti nucené a otrocké práce v průběhu druhé
světové války, údaje z informačního systému evidence obyvatel o občanech České republiky
v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky datum
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
e) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa trvalého pobytu manžela a dítěte, pokud
jsou tito v době poskytnutí údajů naživu.
(18) Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na kontaktním místě
veřejné správy, a k elektronickému zpracování jejího podání je oprávněno kontaktní místo
veřejné správy využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel a údaj o rodném
příjmení z informačního systému.
§ 10
(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která
je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)
na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan
může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního
předpisu11) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který
je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“). V případech
stanovených tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo
zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu.
(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu
uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.
(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo
osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo
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není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho
narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo
trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením
otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.
(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí
se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan
narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje
také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě,
jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti
s porodem12b).
(5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého
pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu
sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
V případě osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte
stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého
pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí.
(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen
a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen „přihlašovací tiskopis“),
který obsahuje údaje o
1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého
pobytu občana,
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu
u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným
obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;
c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa
trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí
souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat
objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost),
anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona. 14)
Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.
(7) Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským
průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část24) občanského průkazu a současně občanovi
vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku
objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle
odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby. V případě, že je oprávněná
osoba současně vlastníkem objektu podle věty druhé, nepostupuje se podle věty druhé.
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(8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu,
odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu
doručeno do vlastních rukou.
(9) Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech
nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním
systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich
odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní,
rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.
(10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný
zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana,
jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí
změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
(11) Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož
oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e), nebo jím pověřený zmocněnec
na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy9) ověřeným podpisem
zmocnitele9).
(12) Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto
skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to neplatí
v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského
úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění
podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu29). Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím
pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy9). Dnem
ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení
o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto
sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
§ 13b
Registr rodných čísel
(1) Ministerstvo spravuje a pro účely tvorby, určování, předávání, přidělování,
ověřování, osvědčování, provádění a potvrzování změn rodných čísel zpracovává registr
rodných čísel (dále jen „registr“). Registr tvoří veškerá určená rodná čísla podle tohoto
zákona i podle dříve platných právních předpisů. Rodná čísla určená před 1. lednem 2003 lze
vést pouze v listinné podobě.
(2) Registr je informačním systémem veřejné správy, který je samostatnou funkční
částí informačního systému, v němž jsou využívána veškerá rodná čísla a další pomocné
související údaje. Registr vytváří technické podmínky pro určování, předávání, přidělování,
ověřování, osvědčování, provádění a potvrzování změn rodných čísel a vedení jejich
evidence.
(3) V registru ministerstvo vede
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a) důvod přidělení rodného čísla (§ 16),
b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,
c) rodné číslo,
d) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to jako blokovaný údaj,14c)
e) důvod provedení změny rodného čísla, v případě provedení změny z důvodu osvojení lze
vést rovněž stupeň osvojení,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, jejich
případné změny,
g) datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel přidělených před účinností zákona se tento
údaj vede pouze, pokud jej lze zjistit z archivních materiálů,
h) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, místo
a stát, na jehož území se narodil; uvedené místo a okres narození na území České republiky
jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
i) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud byl přidělen,
j) obrazový záznam dokladu o rodném čísle [§ 15 písm. b)], pokud jej má ministerstvo
k dispozici,
k) záznam o ověření, osvědčení nebo potvrzení změny rodného čísla, včetně data jeho vydání,
l) poznámku, kterou vytváří a využívá správce registru rodných čísel.
(4) Pro účely zpracování údajů v registru a pro jejich jednoznačné přiřazení k přesně
specifikované fyzické osobě využívá registr z informačního systému tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení obyvatele,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát, na jehož území se
narodila,
d) pohlaví,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,
f) v případě osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení osvojitelů, popřípadě jejich změny,
rodné příjmení,
g) státní občanství.
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(5) (4) V registru jsou vedena
a) určená rodná čísla,
b) přidělená rodná čísla,
c) aktuálně nepřidělená určená rodná čísla.
Rodná čísla podle písmen a), b) a c) jsou v registru vedena jako neukončený, nepřetržitě
funkčně přístupný přehled dat s výlučnou informační hodnotou, vzájemně si vytvářející
uživatelskou podporu pro správné přidělování rodných čísel, k provádění a potvrzování změn
rodných čísel, k ověřování a osvědčování přidělených rodných čísel a odstraňování zjištěných
nedostatků v chybně přidělených rodných číslech.
(6) (5) V registru podle odstavce 5 písm. c) je veden aktuální přehled určených
rodných čísel, která byla předána výdejovým místům, ale v rozhodný den nebyla přidělena
fyzickým osobám, avšak mohou být kdykoliv využita podle podmínek stanovených v § 16
a 17.
(7) (6) Ministerstvo předává z registru výdejovým místům sestavy pro individuální
přidělení rodného čísla fyzickým osobám. Výdejová místa, vyjma zvláštní matriky, předají
nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce ministerstvu vyplněné sestavy
zpracované za každý příslušný kalendářní měsíc. Zvláštní matrika předá ministerstvu
vyplněné sestavy zpracované v příslušném kalendářním čtvrtletí vždy nejpozději do 10 dnů
po ukončení tohoto kalendářního čtvrtletí. Vyplněné sestavy předávají výdejová místa
ministerstvu ve formě, v jaké jim sestavy poskytlo. Technický způsob předávání vyplněných
sestav ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis. Uvedený postup se nepoužije v případě,
jsou-li sestavy poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím sítě
elektronických komunikací se zajištěním zpětné komunikace s výdejovým místem.
§ 23a
(1) Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční
úřady využívají pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel údaje vedené
v informačních systémech provozovaných policií21) o cizincích s povolením k pobytu
na území České republiky, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení včetně dřívějších jmen a příjmení, den,
měsíc a rok narození, pohlaví a státní občanství cizince, rodné číslo, fotografie, místo, okres
a stát narození, druh a místo pobytu, počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu
na území České republiky, a rodinný stav nebo partnerství.
(2) Ministerstvo, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady
pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel využívají v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud je to technicky možné, údaje vedené
a) v informačním systému evidence občanských průkazů v rozsahu jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, místo a okres narození, popřípadě místo a stát narození, pokud se občan
narodil v zahraničí, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, označení úřadu, který
občanský průkaz vydal, datum skončení platnosti občanského průkazu, čísla, popřípadě série
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ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení
ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,
b) v informačním systému evidence cestovních dokladů v rozsahu jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, místo a okres narození, popřípadě místo a stát narození, pokud se občan
narodil v zahraničí, číslo a druh cestovního dokladu, datum vydání, datum převzetí a datum
skončení platnosti cestovního dokladu, označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
prodloužení platnosti cestovního dokladu, číslo, druh, datum vydání a datum skončení
platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo
nahlášení jeho ztráty nebo odcizení,
c) v informačním systému Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly
státní občanství České republiky, v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné
příjmení, pohlaví, datum narození, popřípadě rodné číslo, dosavadní státní občanství, okres
místa trvalého pobytu, datum a způsob nabytí nebo pozbytí státního občanství České
republiky.
(3) Údaje uvedené v odstavci 2 lze z jednotlivých informačních systémů využít pouze
v rozsahu nezbytně nutném pro provedení příslušného úkonu.
(4) Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční
úřady a ohlašovny využívají pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel
referenční údaje ze základního registru obyvatel, základního registru práv a povinností,
základního registru osob a ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
a dále údaje vedené v informačním systému a v informačním systému katastru nemovitostí
v rozsahu údajů o adresách a jejich změnách. Uvedené údaje lze z jednotlivých informačních
systémů využít pouze v rozsahu nezbytně nutném pro provedení příslušného úkonu.
____________________
9d)
Čl. 5 písm. a) a e) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.
21)
§ 158 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
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Změna plemenářského zákona
§ 23b
Informační systém ústřední evidence
(1) Informační systém ústřední evidence je informační systém veřejné správy
zajišťující shromažďování, zpracovávání, používání, poskytování, zpřístupňování
a uchovávání údajů ústřední evidence.
(2) Správcem a provozovatelem informačního systému ústřední evidence je
ministerstvo.
(3) Ministerstvo eviduje v informačním systému ústřední evidence v rozsahu
stanoveném vyhláškou údaje o
a) hospodářstvích,
b) chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2,
c) evidovaných zvířatech,
d) provozovatelích jatek,
e) provozovatelích líhní,
f) provozovatelích shromažďovacích středisek,
g) obchodnících,
h) registrovaných dopravcích,
i) uživatelských zařízeních,
j) asanačních podnicích.
(4) Údaje evidované v informačním systému ústřední evidence se uchovávají
na technických nosičích dat a v písemné podobě; ve stejné formě se mohou i přenášet.
(5) Pověřená osoba poskytuje z informačního systému ústřední evidence způsobem
stanoveným ve vyhlášce
a) chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 údaje o jejich evidovaných zvířatech,
b) uznaným chovatelským sdružením údaje evidované a zpracovávané pro potřeby šlechtění
a plemenitby zvířat, které evidují v plemenné knize,
c) oprávněným osobám údaje o zvířatech chovatelů, pro které vykonávají odbornou činnost,
k níž jim ministerstvo udělilo souhlas.
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(6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence České
plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a Českému statistickému úřadu veškeré
údaje potřebné ke kontrolním a statistickým účelům. Ministerstvo, inspekce a orgány
veterinárního dozoru jsou oprávněny získávat z informačních systémů veřejné správy údaje
nezbytně nutné pro potřeby spravování a provozování informačního systému ústřední
evidence nebo pro kontrolu údajů v něm evidovaných.
(7) (6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence údaje
také příslušným orgánům Evropské unie, zejména Komisi.
(8) (7) Vyhláška stanoví
a) lhůty pro zapracovávání údajů do informačního systému ústřední evidence,
b) způsob poskytování údajů z informačního systému ústřední evidence podle odstavce 5.
(9) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu, České
plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a pověřené osobě podle § 23c pro výkon
působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(11) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
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c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g) rodné číslo,
h) datum, místo a okres úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který prohlášený za mrtvého nepřežil.
(12) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i) rodné číslo,
j) datum, místo a okres úmrtí,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který prohlášený za mrtvého nepřežil.
(13) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(14) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů
§ 41
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru
obyvatel tyto 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, popřípadě jako
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
cizinců tyto údaje:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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 cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
(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.
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Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 64a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro výkon působnosti
na úseku hospodaření s majetkem státu Ministerstvu financí a Úřadu
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) 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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f) omezení svéprávnosti,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
f) omezení svéprávnosti,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna krizového zákona
§ 15
(1) Hasičský záchranný sbor kraje16) při přípravě na krizové situace a jejich řešení
a) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,
b) vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení,
c) zpracovává krizový plán kraje,
d) zpracovává krizový plán obcí s rozšířenou působností; při jeho zpracování vyžaduje
v nezbytném rozsahu součinnost organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných
celků, právnických osob a podnikajících fyzických osob,
e) plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra a úkoly stanovené hejtmanem v rozsahu
krizového plánu kraje a starostou obce s rozšířenou působností v rozsahu krizového plánu
obce s rozšířenou působností,
f) předává Ministerstvu vnitra, hejtmanovi a starostovi obce s rozšířenou působností na jejich
žádost údaje podle § 15 odst. 3.
(2) Příslušný správní úřad za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení
poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje na vyžádání v rozsahu nezbytném pro plnění
úkolů způsobem zajišťujícím dálkový přístup údaje vedené v základním registru obyvatel41),
základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci41),
základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí41), agendovém informačním
systému evidence obyvatel42), informačním systému cizinců43), registru silničních vozidel44),
centrálním registru silničních vozidel44) a v registru řidičů45).
(3) (2) Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové
situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o
a) kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,
b) předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti
výroby a služeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin,
polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci,
c) počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech
předpokládané evakuace,
d) množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných
látek,
e) množství zadržené vody ve vodních nádržích,
f) počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví
právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie,
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g) uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů důležitých
pro řešení krizových situací, vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických
sítích,
h) stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení
záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh
důležitých provozů,
i) výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat
chovaných právnickými nebo fyzickými osobami,
pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení
krizových situací.
(4) (3) Hasičský záchranný sbor kraje
a) seznamuje obce a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného
ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
b) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje a krizového štábu obce s rozšířenou
působností,
c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d) a předává údaje v ní
vedené Ministerstvu vnitra,
d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e).
____________________
41)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
42)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
43)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
44)
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
45)
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
§ 18
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Ministerstvo na úseku finanční podpory regionálního rozvoje pro potřeby vedení
monitorovacího systému evropských fondů využívá ze základního registru obyvatel údaje
v rozsahu
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) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo na úseku finanční podpory regionálního rozvoje pro potřeby vedení
monitorovacího systému evropských fondů využívá z informačního systému evidence
obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
c) datum narození,
d) pohlaví,
e) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
f) rodné číslo,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Ministerstvo na úseku finanční podpory regionálního rozvoje pro potřeby vedení
monitorovacího systému evropských fondů využívá z informačního systému cizinců údaje
v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky,
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místo a okres narození,
d) rodné číslo,
e) pohlaví,
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky.
(4) Ministerstvo na úseku finanční podpory regionálního rozvoje pro potřeby vedení
monitorovacího systému evropských fondů využívá ze základního registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů údaje
v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické
osoby nebo zahraniční osoby.
(5) Ministerstvo práce a sociálních věcí pro potřeby vedení evidence podpořených osob
v informačním systému Evropského sociálního fondu podle § 17f využívá ze základního
registru obyvatel údaje v rozsahu
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) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů.
(6) Z údajů podle odstavců 1 až 5 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru osob, podnikajících fyzických
osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
____________________
15)
Čl. 123 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.
16)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.
17)
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18)
Čl. 7 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst
a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.
19)
§ 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
20)
§ 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
§ 12b
Poskytování údajů z jiných informačních systémů
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Fondu pro výkon
působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) osobní 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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f) omezení svéprávnosti,
g) rodné číslo,
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h) datum, místo a okres úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
h) omezení svéprávnosti,
i) rodné číslo,
j) datum, místo a okres úmrtí,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o Probační a mediační službě
§ 5a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Probační a mediační
službě pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
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h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m) rodné číslo dítěte,
n) osvojení,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
p) 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,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
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k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné
číslo nebo datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě cizincem; v případě, že
rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce
nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 47b
(1) Orgány ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů podle tohoto zákona v oblasti
prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívají
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel36a),
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) adresa místa trvalého pobytu,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému obyvatel nebo agendového informačního
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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__________________
36a)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
§ 84
(1) K ověření správnosti údajů zapisovaných do matričních knih jsou ministerstva,
ostatní správní úřady, soudy a orgány územních samosprávných celků povinny poskytnout
potřebné informace.
(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady
a matriční úřady 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
§ 84a
(1) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady
a matriční úřady z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
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i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán
místní správy, název a adresa sídla,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky,
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; jeli jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela
nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li
dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte
a datum jeho narození,
o) o osvojenci údaje v rozsahu data nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí
o zrušení osvojení,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
q) 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,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
(3) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady
a matriční úřady z registru rodných čísel tyto údaje:
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a) důvod přidělení rodného čísla,
b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,
d) rodné číslo,
e) datum přidělení rodného čísla,
f) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát,
na jehož území se narodil.
§ 84b
(1) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady
a matriční úřady z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o rozvodu manželství,
k) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení partnerství,
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l) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel
nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo
rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) o osvojenci údaje v rozsahu data nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí
o zrušení osvojení,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.
§ 84c
Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel
a informačního systému cizinců může pro účely tohoto zákona ministerstvo, krajský úřad
a matriční úřad dále předávat.
§ 84d
(1) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady
a matriční úřady z informačního systému evidence občanských průkazů o občanských
průkazech a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
e) datum vydání občanského průkazu,
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f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
g) datum skončení platnosti občanského průkazu,
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu.
(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady
a matriční úřady z informačního systému evidence cestovních dokladů o cestovních
dokladech a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo,
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d) datum vydání cestovního dokladu,
e) datum převzetí cestovního dokladu,
f) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
g) označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání
a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu
a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.
§ 84e
Z využívaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

216

Změna zákona o silničním provozu
§ 122a
(1) Ministerstvo vnitra nebo policie poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti
podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z evidence občanských průkazů a
e) údaje z evidence cestovních dokladů.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) státní občanství,
f) místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní občan České republiky
narodil v cizině,
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g) adresa místa trvalého pobytu,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum, místo úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí
došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) místo a stát narození,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jdeli o úmrtí mimo území České republiky,
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovaným údajem podle odstavce 1 písm. c), d) a e) je digitalizovaná
fotografie.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Ministerstvo může jemu poskytnuté údaje podle odstavce 1 pro účely ověřování
údajů vedených v evidenci řidičů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat,
popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje
Ministerstvo vnitra nebo policii neprodleně informuje.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) informační činností získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty,
shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava
nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo
kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na nosičích. Informační činnost je
prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů veřejné správy
prostřednictvím technických a programových prostředků;
b) informačním systémem veřejné správy funkční celek nebo jeho část zabezpečující
cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy. Každý
informační systém veřejné správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné
jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon
informačních činností;
c) správcem informačního systému veřejné správy osoba nebo její součást, která poskytuje
služby informačního systému veřejné správy a za informační systém veřejné správy odpovídá;
d) provozovatelem informačního systému veřejné správy osoba nebo její součást, která
zajišťuje funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační systém
veřejné správy. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit
jiné osoby nebo jejich součásti, pokud to jiný zákon nevylučuje;
e) uživatelem informačního systému veřejné správy osoba nebo její součást, která
do informačního systému veřejné správy zapisuje data nebo data, případně i provozní údaje
obsažené v informačním systému veřejné správy, využívá; uživatelem informačního systému
veřejné správy je i správce nebo provozovatel informačního systému veřejné správy, pokud
informační systém veřejné správy užívá při výkonu veřejné správy v oblasti, pro kterou
informační systém veřejné správy poskytuje službu informačního systému veřejné správy;
f) vytvářením informačních systémů veřejné správy proces zavádění informačních systémů
veřejné správy, včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění;
g) službou informačního systému veřejné správy činnost informačního systému veřejné
správy uspokojující dané požadavky oprávněné osoby nebo její součásti spojená s funkcí
informačního systému veřejné správy;
h) referenčním, sdíleným a bezpečným rozhraním informačních systémů veřejné správy (dále
jen „referenční rozhraní“) souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření
vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy, které
poskytuje kvalitní soustavu společných služeb informačních systémů veřejné správy, včetně
služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy,
a to i se systémy mimo Českou republiku;
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i) atestacemi stanovení shody dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
s výjimkou provozních informačních systémů uvedených v § 1 odst. 4 písm. a) až d)
s požadavky tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu;
j) produktem souhrnný název pro technické vybavení, programové vybavení, dokumentaci
informačních systémů veřejné správy nebo služby informačního systému veřejné správy nebo
jejich kombinaci;
k) atestem doklad osvědčující kladný výsledek atestace;
l) atestačním střediskem právnická nebo fyzická osoba, kteří jsou podnikateli, provádějící
atestace;
m) dálkovým přístupem přístup prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
(například s využitím internetu);
n) sdílením dat umožnění přístupu k daným datům prostřednictvím referenčního rozhraní,
případně i mimo referenční rozhraní více osobám nebo jejich součástem současně;
o) vazbou mezi informačními systémy veřejné správy vzájemné nebo jednostranné
poskytování služeb informačních systémů veřejné správy, například sdílení dat;
p) provozním informačním systémem informační systém veřejné správy zajišťující informační
činnosti nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu;
q) atestačními podmínkami obchodní podmínky vydané atestačním střediskem, obsahující
zejména vymezení předmětu atestace a postupy atestačního střediska při provádění atestací
schválené ministerstvem,
r) akreditací postup, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že právnické nebo fyzické
osoby, které jsou podnikateli, splňují ve vymezeném rozsahu technické, organizační,
ekonomické a personální předpoklady k provádění atestací,
s) provozní dokumentací dokumentace informačního systému veřejné správy, která popisuje
funkční a technické vlastnosti informačního systému veřejné správy a blíže rozpracovává
oprávnění a povinnosti jeho správce, provozovatele a uživatele,
t) přístupem se zaručenou identitou přístup do informačního systému veřejné správy nebo
elektronické aplikace s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, při jehož vydání
nebo v souvislosti s ním anebo v souvislosti s umožněním jeho využití byla totožnost osoby
ověřena státním orgánem, orgánem územního samosprávného celku nebo orgánem veřejné
moci, který není státním orgánem ani orgánem územního samosprávného celku, (dále jen
„veřejný orgán“) nebo který byl vydán v rámci kvalifikovaného systému elektronické
identifikace,
u) určeným informačním systémem informační systém veřejné správy, který
1. využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní,
2. má vazby na informační systém veřejné správy podle bodu 1, nebo
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3. je určený k poskytování služby informačního systému veřejné správy fyzickým nebo
právnickým osobám s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou
identitou, alespoň 5 000 ročně.,
v) bezpečnostní úrovní bezpečnostní úroveň pro využívání cloud computingu orgány
veřejné moci podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost,
w) poptávkou cloud computingu úkon orgánu veřejné správy,
1. jehož předmětem je projev vůle využít cloud computing poskytovaný osobou nebo její
součástí, které jsou odlišné od tohoto orgánu veřejné správy, pro potřebu tohoto nebo
jiného orgánu veřejné správy a mimo rámec vertikální spolupráce podle zákona
o zadávání veřejných zakázek,
2. obsahující základní parametry poptávaného cloud computingu bez uvedení ceny,
3. předcházející úkonu tohoto nebo jiného orgánu veřejné správy podle zákona
upravujícího zadávání veřejných zakázek, má-li být cloud computing zadán podle
zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek,
x) nabídkou cloud computingu úkon poskytovatele cloud computingu,
1. jehož předmětem je projev vůle poskytnout cloud computing orgánu veřejné správy
mimo rámec vertikální spolupráce podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
2. obsahující základní parametry nabízeného cloud computingu bez uvedení ceny,
3. předcházející úkonu tohoto poskytovatele cloud computingu podle zákona
upravujícího zadávání veřejných zakázek, má-li být cloud computing zadán podle
zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek.
§5
Orgány veřejné správy
(1) Orgány veřejné správy v rozsahu své zákonné působnosti provádějí výběr
technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz jimi vytvářených
a spravovaných informačních systémů veřejné správy; to neplatí, předpokládá-li informační
koncepce České republiky užití produktu určitých vlastností.
(2) Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny
a) spolupracovat s ministerstvem při plnění jeho úkolů podle § 4;
b) předložit ministerstvu k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahujících pořízení
nebo technické zhodnocení určených informačních systémů vypracovaných podle zvláštního
právního předpisu7a) a investiční záměry akcí pořízení nebo technického zhodnocení určených
informačních systémů. Povinnost podle věty první se nevztahuje na technické zhodnocení
určeného informačního systému spočívající jen ve změnách nemajících vliv na vnitřní vazby
tohoto určeného informačního systému nebo na vazby na jiné informační systémy veřejné
správy;
c) předložit ministerstvu před zahájením poskytování služby informačního systému veřejné
správy jimi spravovaným určeným informačním systémem nebo na žádost ministerstva
provozní dokumentaci určeného informačního systému k posouzení, zda určený informační
systém splňuje požadavky kladené na něj právními předpisy, informační koncepcí orgánu
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veřejné správy a provozní dokumentací a jde-li o informační systém veřejné správy
spravovaný orgánem veřejné správy, pro něhož jsou závazná usnesení vlády, rovněž
informační koncepcí České republiky a jinými usneseními vlády; část věty před středníkem se
použije pouze v případě určených informačních systémů spravovaných státními orgány nebo
určených informačních systémů spravovaných orgány územních samosprávných celků, které
slouží výlučně k výkonu přenesené působnosti;
d) zajistit, aby vazby jimi spravovaného informačního systému veřejné správy s výjimkou
provozního informačního systému uvedeného v § 1 odst. 4 písm. a) až d) na informační
systémy veřejné správy jiného správce byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního
rozhraní. Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi jimi spravovanými informačními
systémy veřejné správy a informačními systémy veřejné správy vedenými zpravodajskými
službami;
e) odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené ministerstvem,
f) předložit ministerstvu k vyjádření projekty určených informačních systémů; část věty před
středníkem se použije pouze v případě určených informačních systémů spravovaných státními
orgány nebo určených informačních systémů spravovaných orgány územních samosprávných
celků, které slouží výlučně k výkonu přenesené působnosti. Povinnost podle věty první se
nevztahuje na technické zhodnocení určeného informačního systému spočívající jen ve
změnách nemajících vliv na vnitřní vazby tohoto určeného informačního systému nebo na
vazby na jiné informační systémy veřejné správy.
(3) Ústřední správní úřady zveřejňují věstníky vydávané ve své působnosti na portálu
veřejné správy.
(4) V případech, kdy byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta
pro zajišťování bezpečnosti České republiky, obrany České republiky, veřejné bezpečnosti,
předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajišťování
významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo ochrany subjektu údajů, a ten, komu byla
služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, písemně prohlásí, že zpřístupnění
záznamu o jejím poskytnutí další osobě nebo její součásti by mohlo ohrozit zajištění účelu,
pro který byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, nelze po dobu trvání
tohoto ohrožení záznam o jejím poskytnutí zpřístupnit. To neplatí pro zpřístupnění tohoto
záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití
služby informačního systému veřejné správy, nebo orgánu vykonávajícímu dozor
nad zpracováním osobních údajů v rámci jeho působnosti.
(5) Ten, kdo učinil prohlášení podle odstavce 4, je povinen správci informačního
systému veřejné správy bez zbytečného odkladu oznámit, že pominuly důvody
pro znepřístupnění záznamu.
(6) Orgány veřejné správy vykonávají informační činnost tak, aby nebyla ohrožena
činnost zpravodajské služby.
§ 5b
(1) Orgány veřejné správy uplatňují opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům
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na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních
systémech veřejné správy.
(2) Orgány veřejné správy při využívání cloud computingu postupují podle
bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu
podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost.
§ 6k
Katalog cloud computingu
(1) Katalog cloud computingu je veřejný seznam, který obsahuje údaje o poptávkách
orgánů veřejné správy po poskytnutí cloud computingu (dále jen „poptávka cloud
computingu“), nabídkách poskytnutí cloud computingu orgánům veřejné správy (dále jen
„nabídka cloud computingu“) a o cloud computingu využívaném orgány veřejné správy.
(1) Katalog cloud computingu je seznam, ve kterém se vedou údaje o poptávkách
cloud computingu, nabídkách cloud computingu a o cloud computingu využívaném
orgány veřejné správy.
(2) Údaji vedenými v katalogu cloud computingu o
a) poptávkách cloud computingu jsou
1. údaje identifikující orgán veřejné správy, který cloud computing poptává,
2. základní parametry poptávaného cloud computingu, včetně jeho bezpečnostní úrovně,
b) nabídkách cloud computingu jsou
1. údaje identifikující poskytovatele cloud computingu, který cloud computing nabízí,
2. základní parametry nabízeného cloud computingu, včetně jeho bezpečnostní úrovně,
3. popis způsobu, jakým nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy
dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud
computingu podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost,
c) využívaném cloud computingu jsou
1. údaje identifikující orgán veřejné správy, který cloud computing využívá,
2. údaje identifikující poskytovatele cloud computingu, který cloud computing
poskytuje,
3. základní parametry využívaného cloud computingu, včetně jeho bezpečnostní úrovně.
(3) Údaje podle odstavce 2 jsou veřejné s výjimkou popisu způsobu, jakým
nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní
pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu podle zákona
upravujícího kybernetickou bezpečnost. Po jejich vymazání z katalogu cloud
computingu je ministerstvo uchová v informačním systému cloud computingu po dobu
5 let ode dne vymazání jako údaje neveřejné. Ministerstvo zpřístupní údaje podle věty
druhé tomu, kdo prokáže právní zájem na zpřístupnění.
(2) (4) Katalog cloud computingu je součástí informačního systému cloud
computingu.
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§ 6l
Využívání cloud computingu orgánem veřejné správy
(1) Orgán veřejné správy může využívat pouze cloud computing poskytovaný státním
poskytovatelem cloud computingu nebo jiným poskytovatelem cloud computingu, než je
státní poskytovatel cloud computingu, obsažený v nabídce cloud computingu zapsané
v katalogu cloud computingu.
(2) Poskytovatelem cloud computingu zařazeného do nejvyšší bezpečnostní úrovně
orgánu veřejné správy může být pouze státní poskytovatel cloud computingu. Cena za
poskytnutí cloud computingu orgánu veřejné správy se stanoví podle cenových předpisů;
působnost cenového orgánu pro poskytnutí cloud computingu orgánu veřejné správy
vykonává ministerstvo.
§ 6l
Využívání cloud computingu orgánem veřejné správy
(1) Orgán veřejné správy může využívat pouze cloud computing poskytovaný
a) státním poskytovatelem cloud computingu nebo jiným poskytovatelem cloud
computingu, než je státní poskytovatel cloud computingu, na základě nabídky cloud
computingu zapsané v katalogu cloud computingu, nebo
b) poskytovatelem cloud computingu v rámci vertikální spolupráce podle zákona
upravujícího zadávání veřejných zakázek.
(2) Cloud computing zařazený do nejvyšší bezpečnostní úrovně může orgánu
veřejné správy poskytovat pouze státní poskytovatel cloud computingu.
(3) Cena za poskytnutí cloud computingu orgánu veřejné správy se stanoví podle
cenových předpisů; působnost cenového orgánu pro poskytnutí cloud computingu
orgánu veřejné správy vykonává ministerstvo.
§ 6m
Zápis poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu
(1) Ministerstvo zapíše poptávku cloud computingu do katalogu cloud computingu na
základě žádosti orgánu veřejné správy, který poptává poskytnutí cloud computingu, a to do 45
15 dnů ode dne podání žádosti. Ministerstvo dále zapíše poptávku cloud computingu
do katalogu cloud computingu na základě vlastního vyhodnocení potřeby využívání cloud
computingu orgány veřejné správy.
(2) Orgán veřejné správy podává žádost podle odstavce 1 elektronicky ve strojově
čitelném formátu. Orgán veřejné správy uvede v žádosti podle odstavce 1 kromě obecných
náležitostí podání stanovených správním řádem údaje o poptávce cloud computingu v rozsahu
údajů, které se o poptávce cloud computingu vedou v katalogu cloud computingu.
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(3) Podmínkou zápisu poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu je,
že poptávaný cloud computing
a) splňuje bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné správy využívající služby poskytovatelů
cloud computingu,
b) splňuje kritéria pro zařazení do některé z bezpečnostních úrovní pro využívání cloud
computingu orgány veřejné správy,
c) neodpovídá svým obsahem jinému poptávanému cloud computingu, který je již zapsán
v katalogu cloud computingu, a
d) je proveditelný.
(3) Odpovídá-li poptávka cloud computingu zapsaná v katalogu cloud
computingu základními parametry poptávaného cloud computingu jiné poptávce cloud
computingu zapsané v katalogu cloud computingu, ministerstvo tyto poptávky sdruží.
(4) Splnění podmínek podle odstavce 3 posoudí ministerstvo ve spolupráci
s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.
(5) Nesplňuje-li poptávaný cloud computing podmínky podle odstavce 3 a je-li
žadatelem státní orgán, ministerstvo jej o nesplnění podmínek podle odstavce 3 vyrozumí
prostřednictvím informačního systému cloud computingu; ve vyrozumění uvede, v čem
spatřuje nesplnění podmínek podle odstavce 3.
(6) Nesplňuje-li poptávaný cloud computing podmínky podle odstavce 3 a je-li
žadatelem orgán územního samosprávného celku, ministerstvo vydá rozhodnutí, kterým
žádost o zápis poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu zamítne, a písemné
vyhotovení rozhodnutí doručí žadateli prostřednictvím informačního systému cloud
computingu. Proti rozhodnutí podle věty první není rozklad přípustný.
§ 6n
Výmaz poptávky cloud computingu z katalogu cloud computingu
(1) Ministerstvo vymaže z katalogu cloud computingu poptávku cloud computingu,
a) o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal orgán veřejné správy, na základě
žádosti tohoto orgánu veřejné správy, a to do 45 dnů ode dne podání žádosti o výmaz,
b) o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal orgán veřejné správy, po uplynutí 1
roku ode dne, kdy byla poptávka cloud computingu do katalogu cloud computingu zapsána,
c) o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal orgán veřejné správy, na základě zápisu
cloud computingu, který je předmětem poptávky cloud computingu, do katalogu cloud
computingu podle § 6q odst. 1,
d) kterou zapsalo do katalogu cloud computingu podle § 6m odst. 1 věty druhé, na základě
vlastního vyhodnocení potřeby využívání cloud computingu orgány veřejné správy.
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(2) Ministerstvo vyrozumí prostřednictvím informačního systému cloud
computingu orgán veřejné správy, na základě jehož žádosti byla poptávka cloud computingu
do katalogu cloud computingu zapsána, o výmazu poptávky cloud computingu podle odstavce
1 písm. a) a b) prostřednictvím informačního systému cloud computingu.
§ 6o
Zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu
(1) Ministerstvo zapíše nabídku cloud computingu do katalogu cloud computingu na
základě žádosti poskytovatele cloud computingu, a to do 45 dnů 7 měsíců ode dne podání
žádosti.
(2) Poskytovatel cloud computingu podává žádost podle odstavce 1 elektronicky
ve strojově čitelném formátu. Poskytovatel cloud computingu uvede v žádosti podle
odstavce 1 kromě obecných náležitostí podání stanovených správním řádem údaje o nabídce
cloud computingu v rozsahu údajů, které se o nabídce cloud computingu vedou v katalogu
cloud computingu. Poskytovatel cloud computingu dále uvede v žádosti podle odstavce 1
popis způsobu, jakým nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy
dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud
computingu podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost, s odkazy na příslušná
ustanovení dokumentace nabízeného cloud computingu. Poskytovatel cloud computingu
k žádosti podle odstavce 1 připojí dokumentaci nabízeného cloud computingu.
(3) Podmínkou zápisu nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu je, že
nabízený cloud computing splňuje
a) bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné správy využívající služby poskytovatelů cloud
computingu a
b) kritéria pro zařazení do některé z bezpečnostních úrovní pro využívání cloud computingu
orgány veřejné správy.
(4) Splnění podmínek podle odstavce 3 posoudí ministerstvo ve spolupráci
s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.
(3) Podmínkou zápisu nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu
je, že nabízený cloud computing umožní orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní
pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu podle zákona
upravujícího kybernetickou bezpečnost.
(4) Splnění podmínky podle odstavce 3 posoudí ministerstvo. Ministerstvo si
v případě potřeby vyžádá vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost; Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se vyjádří
nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení žádosti o vyjádření.
(5) Nesplňuje-li nabízený cloud computing podmínky podmínku podle odstavce 3,
ministerstvo vydá rozhodnutí, kterým žádost o zápis nabídky cloud computingu do katalogu
cloud computingu zamítne. Proti rozhodnutí podle věty první není rozklad přípustný.
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§ 6p
Výmaz nabídky cloud computingu z katalogu cloud computingu
(1) Ministerstvo vymaže z katalogu cloud computingu nabídku cloud computingu,
a) o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal poskytovatel cloud computingu, na
základě žádosti tohoto poskytovatele cloud computingu, a to do 45 dnů ode dne podání
žádosti o výmaz,
b) zjistí-li, že nabízený cloud computing přestal splňovat podmínky podmínku podle § 6o
odst. 3; ministerstvo tak učiní bezodkladně po posouzení plnění podmínek podmínky podle
§ 6o odst. 3 ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost,
nebo
c) a to po uplynutí 3 let ode dne, kdy byla nabídka cloud computingu do katalogu cloud
computingu zapsána.
c) po uplynutí 3 let ode dne, kdy byla nabídka cloud computingu do katalogu cloud
computingu zapsána, pokud poskytovatel cloud computingu nepotvrdil ministerstvu, že
nabídka cloud computingu je stále platná, nebo po uplynutí 3 let ode dne, kdy
poskytovatel cloud computingu naposledy potvrdil ministerstvu, že nabídka cloud
computingu je stále platná; ministerstvo vyzve prostřednictvím informačního systému
cloud computingu poskytovatele cloud computingu, aby potvrdil platnost nabídky cloud
computingu po uplynutí 30 měsíců ode dne, kdy byla nabídka cloud computingu do
katalogu cloud computingu zapsána, a dále vždy po uplynutí 3 let ode dne, kdy mu
poskytovatel cloud computingu potvrdil, že nabídka cloud computingu je stále platná.
(2) Ministerstvo si při posuzování plnění podmínky podle § 6o odst. 3 v případě
potřeby vyžádá vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost; Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se vyjádří
nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení žádosti o vyjádření.
(2) (3) Ministerstvo vyrozumí prostřednictvím informačního systému cloud
computingu poskytovatele cloud computingu, na základě jehož žádosti byla nabídka cloud
computingu do katalogu cloud computingu zapsána, o výmazu nabídky cloud computingu
podle odstavce 1 písm. a) a c) prostřednictvím informačního systému cloud computingu.
(3) (4) Ministerstvo vydá o výmazu nabídky cloud computingu z katalogu cloud
computingu podle odstavce 1 písm. b) rozhodnutí. Proti rozhodnutí podle věty první není
rozklad přípustný.
(5) Ministerstvo vyrozumí prostřednictvím informačního systému cloud
computingu o výmazu nabídky cloud computingu z katalogu cloud computingu orgán
veřejné správy, který využívá cloud computing, který je předmětem nabídky;
ve vyrozumění uvede datum výmazu nabídky cloud computingu z katalogu cloud
computingu a jeho důvody.
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Hlava X
Součinnost provozovatele informačního systému veřejné správy
§ 9e
(1) Provozovatel informačního systému veřejné správy předá bezodkladně na vyžádání
správce informačního systému veřejné správy data a provozní údaje týkající se
provozovaného informačního systému veřejné správy.
(2) Provozovatel informačního systému veřejné správy předá bezodkladně
po ukončení provozování informačního systému veřejné správy data a provozní údaje týkající
se provozovaného informačního systému veřejné správy správci informačního systému
veřejné správy a kopie těchto dat a provozních údajů zlikviduje.
(3) Provozovatel informačního systému veřejné správy zlikviduje kopie dat
a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému veřejné správy
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Provozovatel informačního
systému veřejné správy postupuje při likvidaci kopie dat a provozních údajů týkajících
se provozovaného informačního systému veřejné správy podle pravidel stanovených
zákonem upravujícím kybernetickou bezpečnost pro likvidaci dat, provozních údajů,
informací a jejich kopií správci a provozovateli významného informačního systému.
Provozovatel informačního systému veřejné správy umožní správci informačního systému
veřejné správy dohled nad průběhem likvidace kopií dat a provozních údajů, nevylučuje-li to
způsob provozování informačního systému veřejné správy.
(4) Provozovatel informačního systému veřejné správy vyhotoví o průběhu likvidace
kopií dat a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému veřejné
správy protokol, který předá správci informačního systému veřejné správy bezodkladně
po provedení likvidace kopií dat a provozních údajů. Správce informačního systému veřejné
správy uchová protokol alespoň po dobu 10 let.
(5) (4) Provozovatel informačního systému veřejné správy má právo na úhradu účelně
vynaložených nákladů za předání dat a provozních údajů podle odstavců 1 a 2.
(6) (5) Ustanovení právního předpisu upravujícího práva k duševnímu vlastnictví
nejsou předáním dat a provozních údajů podle odstavců 1 a 2 dotčena.
Hlava X Hlava XI
Společná, přechodná, zrušovací a zmocňovací ustanovení
§ 10
Přechodná ustanovení
(1) Informační systémy, které orgány veřejné správy ke dni účinnosti tohoto zákona již
spravují, provozují nebo budují, musí orgány veřejné správy nejpozději do 2 let ode dne
účinnosti tohoto zákona uvést do souladu s tímto zákonem nebo ukončit jejich činnost.
(2) V případě informačních systémů veřejné správy, jejichž správci jsou orgány
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územní samosprávy, které nevykonávají státní správu v přenesené působnosti, se na tyto
správce povinnosti uvedené v § 5 odst. 2 písm. c), f), g) a h) vztahují po uplynutí doby 2 let
ode dne nabytí účinnosti těchto ustanovení zákona.
§ 12
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) technické a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné
správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle § 4 odst. 2 písm. d),
b) požadavky na strukturu a obsah informační koncepce orgánu veřejné správy, postupy
orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání, při vyhodnocování jejího dodržování
a požadavky na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy podle § 5a
odst. 2,
c) požadavky na strukturu a obsah provozní dokumentace podle § 5a odst. 3 a na rozsah
provozní dokumentace předkládané při atestaci podle § 5a odst. 4,
d) postupy atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů
veřejné správy podle § 6d odst. 1 písm. b),
e) postupy atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních
systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle § 6d odst. 1 písm. b),
f) seznam obecních úřadů, úřadů městských částí nebo městských obvodů územně členěných
statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy podle § 8a odst. 2 písm. d),
g) údaje o poptávkách cloud computingu, nabídkách cloud computingu a o cloud computingu
využívaném základních parametrech poptávek cloud computingu, nabídek cloud
computingu a cloud computingu využívaného orgány veřejné správy, které jsou vedeny
v katalogu cloud computingu podle § 6k odst. 2 písm. a) bodu 2, § 6k odst. 2 písm. b) bodu
2 a § 6k odst. 2 písm. c) bodu 3.,
h) požadavky na strukturu a obsah popisu způsobu, jakým nabízený cloud computing
umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné
moci využívající služby cloud computingu podle zákona upravujícího kybernetickou
bezpečnost, podle § 6o odst. 2,
i) požadavky na strukturu a obsah dokumentace nabízeného cloud computingu podle
§ 6o odst. 2.
(2) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v dohodě s ministerstvem
stanoví vyhláškou
a) způsob likvidace kopií dat a provozních údajů podle § 9e odst. 3,
b) náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií dat a provozních údajů podle § 9e odst. 4.
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Změna zákona o hospodaření energií
§ 10h
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Ministerstvo využívá k výkonu působnosti podle tohoto zákona
a) údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa pobytu,
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f) omezení svéprávnosti,
g) datum úmrtí,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
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c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f) omezení svéprávnosti,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) 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.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna energetického zákona
§ 17a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu
a Energetickému regulačnímu úřadu pro výkon jeho působnosti a pro výkon působnosti
Energetického regulačního úřadu podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu,
e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f) omezení svéprávnosti,
g) datum úmrtí,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
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b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f) omezení svéprávnosti,
g) datum úmrtí,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Ministerstvo a Energetický regulační úřad mohou pro účely ověření poskytnutých
údajů a pro plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona poskytnuté údaje dále předávat,
třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokovat, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné;
o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky neprodleně
informují.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
§ 4a
(1) Ministerstvo vnitra, Policie České republiky nebo Český statistický úřad poskytují
Ministerstvu dopravy a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností pro výkon působnosti
podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob
a orgánů veřejné moci,
c) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a
d) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů,
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů,
d) právní forma,
e) statutární orgán a
f) adresa sídla právnické osoby nebo adresa sídla fyzické osoby.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
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c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g) datum úmrtí a
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
h) datum úmrtí a
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z informačního systému technických prohlídek se obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností pro účely vedení registru silničních vozidel poskytují údaje
o technických prohlídkách.
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Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
§ 20a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
vykonávajícím státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o podpoře sportu
§ 3f
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Agentura využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru obyvatel údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) rodné číslo,
f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který
je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Agentura využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) rodné číslo,
f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který
je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Agentura využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému cizinců údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
238

e) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který
je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, pouze
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

239

Změna zákona o veřejných sbírkách
§ 27a
(1) Ministerstvo a příslušné krajské úřady při výkonu působnosti podle tohoto zákona
využívají 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo a příslušné krajské úřady při výkonu působnosti podle tohoto zákona
využívají z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
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l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Z údajů podle odstavců 1 a 2 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 cizinců, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna exekučního řádu
§ 33a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro potřeby exekuce
exekutorům
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
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 zástupcíchsubjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
242

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu,
který smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti,
j) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
k) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
za nezvěstného,
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce nebo opatrovníka; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo
opatrovník nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; jeli jiným zákonným zástupcem nebo opatrovníkem dítěte právnická osoba, název a adresa
sídla.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
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republiky,
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné
číslo nebo datum narození,
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d) rodné číslo.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
§ 21i
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru
obyvatel tyto 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
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému
cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a stát narození,
c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
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(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 67b
(1) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
j) 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,
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k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému
cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
k) 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.
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Změna vodního zákona
§ 104
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce
životního prostředí.
(2) Vodoprávními úřady jsou
a) obecní úřady,
b) újezdní úřady43) na území vojenských újezdů,
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d) krajské úřady,
e) ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108).
Tímto nejsou dotčena ustanovení o povodňových orgánech.
(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy
pro účely výkonu působnosti na úseku vodního hospodářství
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) 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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
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c) adresa místa trvalého pobytu,
d) omezení svéprávnosti,
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se 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 nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) omezení svéprávnosti,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se
datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(9) (3) Ve správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
horního zákona a zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a dále
při postupu podle stavebního zákona4) při umisťování, povolování, užívání a odstraňování
staveb lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon jen na základě závazného stanoviska
vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle tohoto zákona. Závazné
stanovisko podle tohoto ustanovení se vydává jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas podle
§ 17. Vodoprávní úřad v závazném stanovisku posoudí možnost zhoršení či nemožnost
dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru
povrchové nebo podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést
ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu
dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, uloží žadateli usnesením povinnost
požádat v případě uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a odst. 8. Vodoprávní
úřad je vázán svým předchozím závazným stanoviskem. Navazující závazná stanoviska
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mohou vodoprávní úřady v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných
a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily
podmínky, za kterých bylo původní závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností
vyplývajících z větší podrobnosti pořízené dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo
jiný úkon správního orgánu při úkonech podle věty první, jinak se k nim nepřihlíží.
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Změna zákona o pohřebnictví
§ 5b
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá ze základního registru
obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa pobytu,
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.
(2) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; v případě narození v cizině, místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá z informačního systému
cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
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b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo
a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna knihovního zákona
§ 23a
(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo z informačního
systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
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k) 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,
l) 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 ministerstvo z informačního
systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) 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.
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Změna zákona o finanční kontrole
§ 23a
(1) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční
kontroly ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou
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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční
kontroly z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České
republiky údaje, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, jeho datum, místo
a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, a to
ve formě referenční vazby ze základního registru osob,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
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zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; jeli manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3. původní a nové rodné číslo dítěte,
4. datum, místo a okres narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě
s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své
osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
p) záznam o poskytnutí údajů,
q) 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,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
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(3) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční
kontroly z agendového informačního systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu
j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo;
je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě,
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
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pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3. původní a nové rodné číslo dítěte,
4. datum a místo narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené
ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení
své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který
byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu
na území České republiky,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s povolením k pobytu na území České republiky,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu,
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Ministerstvo financí může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 4 pro účely
výkonu finanční kontroly dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li,
že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo financí
neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo
zlikviduje.
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(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o myslivosti
§ 60a
(1) Orgánům státní správy myslivosti jsou pro výkon jejich působnosti podle tohoto
zákona poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
d) datum a místo 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 prohlášený
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) adresa místa pobytu,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
§ 13a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru
obyvatel tyto 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, popřípadě jako
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
cizinců tyto údaje:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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 cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
(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.
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Změna zákona o obalech
§ 31a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy
v oblasti nakládání s odpady a obaly z odpadů
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
§ 27a
(1) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu
na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění
k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření identifikačních údajů členů statutárního
orgánu církve a náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby
a svazu církví a náboženských společností ze základního registru obyvatel referenční údaje,
a to
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu
na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění
k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření identifikačních údajů členů statutárního
orgánu církve a náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby
a svazu církví a náboženských společností z agendového informačního systému evidence
obyvatel údaje, a to
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) pohlaví,
c) rodné číslo,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka;
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
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opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla.
(3) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu
na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění
k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření identifikačních údajů členů orgánu církve
nebo náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví
a náboženských společností z agendového informačního systému cizinců údaje, a to
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
f) omezení svéprávnosti.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o soudech a soudcích
§ 175a
Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů využívá ze
základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení, rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) pohlaví,
c) d) adresa místa pobytu,
d) e) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) f) 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,
f) g) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
h) omezení svéprávnosti,
i) rodinný stav nebo registrované partnerství,
g) h) j) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, a datum skončení jejich
platnosti.
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Změna zákona o integrované prevenci
§ 28a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o zbraních
§ 73a
Centrální registr zbraní
(1) Centrální registr zbraní je neveřejný informační systém veřejné správy podle
zvláštního právního předpisu28) sloužící k výkonu státní správy a k dalším úkonům v oblasti
zbraní, střeliva a munice.
(2) V centrálním registru zbraní jsou vedeny údaje v rozsahu údajů vedených
v informačních systémech uvedených v § 71 odst. 2 písm. a) až i) a v § 71 odst. 3 písm. a)
až g).
(3) Správcem centrálního registru zbraní je policie.
(4) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence provádí zápis, změnu,
popřípadě výmaz záznamu v centrálním registru zbraní elektronicky dálkovým přístupem
zadáním údajů prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové
stránky aplikace centrálního registru zbraní.
(5) Správce centrálního registru zbraní zřídí přístup do centrálního registru zbraní
držiteli zbrojní licence, který provádí některou z činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d),
nebo držiteli obecné muniční licence, a to do 2 pracovních dnů ode dne vydání zbrojní licence
nebo obecné muniční licence; držiteli zbrojní licence, který vede evidenci podle § 39a odst. 1,
zřídí správce centrálního registru zbraní přístup do centrálního registru zbraní na žádost.
(6) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence se do centrálního
registru zbraní přihlašuje prostřednictvím individualizovaných přístupových údajů. Držitel
zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence může požádat správce centrálního registru
zbraní o zřízení nebo zrušení přístupu do centrálního registru zbraní pro jím pověřené osoby.
Správce centrálního registru zbraní doručí individualizované přístupové údaje držiteli zbrojní
licence nebo držiteli obecné muniční licence a jím pověřené osobě do vlastních rukou bez
zbytečného odkladu po zřízení přístupu do centrálního registru zbraní. Držitel zbrojní licence
nebo držitel obecné muniční licence a jím pověřená osoba jsou povinni chránit přístupové
údaje proti zneužití.
(5) Správce centrálního registru zbraní umožní přístup do centrálního registru
zbraní držiteli zbrojní licence nebo obecné muniční licence, a to do 2 pracovních dnů
ode dne vydání zbrojní licence. Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence může
požádat správce centrálního registru zbraní o umožnění nebo zabránění přístupu
do centrálního registru zbraní pro jím určené osoby.
(6) Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence a jím pověřená osoba do
centrálního registru zbraní přistupuje prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou
s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci, pokud
centrální registr zbraní využití takového jiného prostředku umožňuje.
(7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní
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na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu zbraně, střeliva, černého
loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek. Držitel obecné muniční licence je povinen
zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou
změnu stavu munice. Změnu stavu je držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční
licence povinen zaznamenat bez zbytečného odkladu po fyzickém převzetí zbraně, střeliva,
černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek nebo munice nebo po jiné
skutečnosti zakládající změnu stavu, nejpozději však do 2 dnů.
(8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje
a) držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající se zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva
do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černého loveckého prachu,
bezdýmného prachu a zápalek v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého
prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého
prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
3. údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách, včetně
kategorie zbraně a uvedení místa jejich uložení včetně údajů identifikujících konkrétní objekt,
ve kterém jsou zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy,
nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byly
zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky nabyty, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo
vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu a zápalkám
převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky
přenechány, včetně oprávnění,
b) držitel obecné muniční licence v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
3. údaje o munici, včetně způsobu uložení munice a uvedení místa jejího uložení, včetně
údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém je munice uložena, nepostačuje-li k jeho
jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byla
munice nabyta, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo
vlastnictví k munici převedeno nebo jíž byla munice přenechána, včetně oprávnění,
c) policie a
d) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
(9) Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti, zejména pro
vedení řízení a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu,
nepřetržitý dálkový přístup k informacím z centrálního registru zbraní
a) ministerstvu,
b) Ministerstvu obrany,
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c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
d) zastupitelskému úřadu České republiky,
e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a
f) Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu.
(10) Prováděcí právní předpis stanoví
a) vzor předepsaného elektronického formuláře podle odstavce 7,
b) náležitosti vedení evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které
jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černého loveckého prachu,
bezdýmného prachu a zápalek v centrálním registru zbraní,
c) náležitosti vedení samostatné evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto
zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a které nejsou předmětem činností uvedených v § 2
odst. 2 písm. d), s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní podle § 39a
odst. 1 a
d) náležitosti vedení evidence munice v centrálním registru zbraní.
§ 73b
Využívání údajů ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel
a informačního systému cizinců
(1) Policie využívá ze základního registru obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto
zákona 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, popřípadě jako
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Policie využívá z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti
podle tohoto zákona tyto údaje:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství,
l) datum, místo a okres vzniku partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte,
o) 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,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Policie využívá z informačního systému cizinců pro výkon působnosti podle tohoto
zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
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republiky, místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
____________________
28)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
§9
(1) Ústřední inspektorát a inspektoráty pro výkon své působnosti podle tohoto zákona
a jiných právních předpisů3) využívají
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
d) datum a místo 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 nezvěstný
zřejmě nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) adresa místa pobytu,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky,
místo a okres narození,
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c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) 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.
(6) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
§ 8a
Poskytování údajů
(1) Ústavu jsou pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona a ministerstvu
pro výkon jeho působnosti podle zvláštních zákonů4)poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) datum a místo 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 prohlášený
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna zákona o válečných veteránech
§ 8a
(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel5),
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
____________________
5)
§ 18 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o finančním arbitrovi
§ 12a
(1) Arbitr využívá k plnění úkolů podle tohoto zákona údaje
a) ze základního registru obyvatel,
b) z informačního systému evidence obyvatel,
c) z informačního systému cizinců,
d) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci,
e) z katastru nemovitostí.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) 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, popřípadě jako
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) datum narození,
d) místo a okres narození a u státního občana České republiky, který se narodil v cizině, místo
a stát, kde se narodil,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebyloli opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka,
který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
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g) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce nebo opatrovníka,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil,
j) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, a
k) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) datum narození,
d) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo
a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, je-li tímto místem sídlo správního
orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní
příslušnost dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné
číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní
příslušnost otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich
rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
za nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení
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za nezvěstného,
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí a
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení prohlášení za mrtvého.
(5) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou kromě veřejně přístupných
údajů
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické
osoby nebo zahraniční osoby.
(6) Údaje podle odstavce 1 písm. e) je oprávněn finanční arbitr využívat bezplatně.
(7) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(8) 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 předcházejícímu současný stav.
§ 12a
Arbitr je oprávněn využívat k plnění úkolů podle tohoto zákona údaje z katastru
nemovitostí bezplatně.
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Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní
§ 21e
Využívání údajů pro výkon státní správy v oblasti zákazu bakteriologických (biologických)
a toxinových zbraní
(1) Úřad využívá pro výkon své působnosti v oblasti zákazu bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel a
c) údaje z informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
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, pak den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, stát, kde se narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, pak datum,
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místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, pak stát, na jehož
území k úmrtí došlo, a datum úmrtí a den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil.
(5) 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.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

286

Změna transplantačního zákona
§ 19
Součinnost při poskytování údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů
veřejné správy
(1) Koordinační středisko transplantací a statistický ústav využívají ze základního
registru obyvatel pro plnění úkolů při správě národních zdravotních registrů vedených podle
tohoto zákona tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu,
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, popřípadě jako
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(2) Koordinační středisko transplantací a statistický ústav využívají z informačního
systému evidence obyvatel pro plnění úkolů při správě národních zdravotních registrů
vedených podle tohoto zákona tyto referenční údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) rodné číslo,
f) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) 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,
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i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého.
(3) Koordinační středisko transplantací a statistický ústav využívají z informačního
systému cizinců pro plnění úkolů při správě národních zdravotních registrů vedených podle
tohoto zákona tyto referenční údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě že se narodil na území České republiky, místo
a okres narození,
e) rodné číslo,
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí cizince mimo území České republiky, stát,
ve kterém k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Koordinační středisko transplantací a statistický ústav využívají z registru rodných
čísel pro plnění úkolů při správě národních zdravotních registrů vedených podle tohoto
zákona tyto referenční údaje:
a) rodné číslo,
b) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,
d) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území se narodil.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 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.
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Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
§ 26
Orgány veřejné správy
(1) Veřejnou správu v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
a uvádění reprodukčního materiálu do oběhu vykonávají
a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
b) krajské úřady,
c) ministerstvo,
d) Česká inspekce životního prostředí,13)
e) celní úřad.
(2) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonává ve vojenských lesích, které jsou
v působnosti Ministerstva obrany, v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a krajského úřadu, Vojenský lesní úřad.15)
(3) Orgánům veřejné správy a pověřené osobě podle § 30 jsou pro výkon jejich
působnosti podle tohoto zákona poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) datum a místo 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 prohlášený
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o zoologických zahradách
§ 19a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a Inspekci
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
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e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o Antarktidě
§ 25a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu životního
prostředí pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu, který se narodil v cizině, datum, místo a stát,
kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o ochranných známkách
§ 45a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru
obyvatel tyto 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, popřípadě jako
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému
cizinců tyto údaje:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum narození,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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 cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
(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.
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Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
§ 28a
(1) Ministerstvo využívá k výkonu své působnosti podle tohoto zákona
a) ze základního registru obyvatel
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. adresu místa pobytu,
4. datum a místo narození,
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
6. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
b) z informačního systému evidence občanských průkazů
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
c) z informačního systému evidence cestovních dokladů
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. číslo cestovního dokladu.
(2) Z údajů uvedených v odstavci 1 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Na žádost uznávacího orgánu, zpracovávajícího
žádost o vydání evropského profesního průkazu, ministerstvo prostřednictvím systému IMI
ověří údaje uvedené v odstavci 1.
§ 28a
Ministerstvo na žádost uznávacího orgánu, zpracovávajícího žádost o vydání
evropského profesního průkazu, prostřednictvím systému IMI ověří údaje, které
využívá ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence občanských
průkazů a informačního systému cestovních dokladů.

297

Změna zákona o místním referendu
§ 12
Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru
(1) Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor obecnímu
úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“) nebo magistrátu
hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města (dále jen
„magistrát statutárního města“), který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě
do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky,
neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce.
(2) Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené podle § 10 a 11 nebo
obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, obecní úřad nebo magistrát statutárního města
neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí
být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně obecní úřad nebo magistrát statutárního města návrh
přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží
k němu kopii návrhu přípravného výboru.
(3) V případě, že obecní úřad nebo magistrát statutárního města nevyrozumí
zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich
odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho
podání za bezvadný.
(4) Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu
obce na jeho nejbližším zasedání; obdobně postupuje rada města, která bezvadný návrh
přípravného výboru předloží k projednání zastupitelstvu statutárního města.
(5) Na doručování písemností se použijí ustanovení správního řádu.
(6) Obecní úřad nebo magistrát statutárního města využívá pro účely kontroly návrhu
přípravného výboru a podpisových listin ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(7) Obecní úřad nebo magistrát statutárního města využívá pro účely kontroly návrhu
přípravného výboru a podpisových listin z informačního systému evidence obyvatel tyto
údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
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b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
e) omezení svéprávnosti.
(8) Obecní úřad nebo magistrát statutárního města využívá pro účely kontroly návrhu
přípravného výboru a podpisových listin z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) omezení svéprávnosti.
(9) Z údajů podle odstavců 6 až 8 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
a z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
a genetickými produkty
§ 27a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje správním orgánům
na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
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c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o rybářství
§ 19
(1) Orgány vykonávající státní správu rybářství podle tohoto zákona jsou
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
b) městská část hlavního města Prahy určená statutem hlavního města Prahy,
c) kraje v přenesené působnosti,
d) ministerstvo,
e) Ministerstvo životního prostředí,
f) správy národních parků,
g) Ministerstvo obrany,
h) celní úřady.
(2) Orgánům státní správy rybářství pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona
jsou poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
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b) datum a místo narození,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
§ 25a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
§ 5a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu
využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu
využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence
obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu
využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto
údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a stát narození,
c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna zákona o zaměstnanosti
§ 147c
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu, Úřadu
práce, Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce pro výkon státní
správy na úseku zaměstnanosti
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
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g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě,
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m) rodné číslo dítěte,
n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové
rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní
moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu na území České republiky, zaměstnanecké karty, karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
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k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné
číslo nebo datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo;
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo
opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
o) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
r) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů
a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
s) jméno, popřípadě jména, a příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem nebo jeho manželem osvojen anebo
jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec, který je obyvatelem,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří
jsou obyvateli,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
t) údaje o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké
karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny.
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(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o archivnictví a spisové službě
§ 37
(1) K nahlížení v archivech jsou přístupné jen archiválie starší třiceti let, není-li dále
stanoveno jinak, a všechny zveřejněné archiválie.
(2) Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, nevznesla-li tato
osoba písemně námitky. Archiv osobu písemně vyrozumí o podané žádosti o nahlížení
do archiválií; jedná-li se o vyrozumění nejméně třiceti osob, lze je doručit veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce archivu, a nezřizuje-li archiv úřední desku, na úřední desce
státního oblastního archivu, v jehož obvodu má archiv sídlo. Ve vyrozumění uvede údaje
podle § 35 odst. 1 písm. a) až c), osobní údaje osoby, které mají být zpřístupněny, období,
ve kterém bude do archiválií nahlíženo, a poučení o právních následcích podání a nepodání
námitky ve stanovené lhůtě. Námitku proti nahlížení do archiválií podle věty první může
vznést osoba do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění. Z námitky musí být zřejmé, jakých
osobních údajů se týká. Nevznese-li osoba námitky ve lhůtě podle věty čtvrté, má se za to,
že s nahlížením do archiválií souhlasí. Na doručování a počítání lhůt se vztahuje část druhá
správního řádu.
(3) Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé
osobní údaje13), lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Archiv požádá
dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií. V žádosti uvede údaje podle § 35
odst. 1 písm. a) až c), citlivé osobní údaje osoby, které mají být zpřístupněny, a období,
ve kterém bude do archiválií nahlíženo.
(4) Za účelem vyrozumění dotčené osoby může archiv požádat příslušný správní úřad
na úseku archivnictví a výkonu spisové služby o zjištění nezbytných údajů z agendového
informačního systému evidence obyvatel.
(5) Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mohou na základě
žádosti archivu podle odstavce 4 nebo k výkonu působnosti podle tohoto zákona získávat
a užívat údaje o dotčené osobě, a to
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
Žádost o výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel a výdej údajů z
agendového informačního systému cizinců mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
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c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(9) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(10) (4) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na archiválie vzniklé před 1. lednem
1990 z činnosti státních orgánů.
(11) (5) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na archiválie vzniklé před 1. lednem
1990 z činnosti vojenských soudů a prokuratur všech stupňů, bezpečnostních složek podle
zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, jakož
i mimořádných lidových soudů, Státního soudu, Národního soudu a společenských organizací
a politických stran sdružených v Národní frontě, na archiválie vzniklé z činnosti orgánů
německé okupační správy na území odstoupeném Říši i v Protektorátu Čechy a Morava
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v letech 1938 až 1945, na archiválie, které již byly před podáním žádosti o nahlížení do nich
veřejně přístupné, jakož i na archiválie, které byly jako dokumenty veřejně přístupné před
prohlášením za archiválie15).
(12) (6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na archiválie, jejichž obsahem jsou
statistické soubory dat, získané při demografických a statistických šetřeních, jestliže osobní
údaje obsažené v těchto archiváliích lze před nahlížením anonymizovat. Archiv na základě
žádosti v přiměřené době, s ohledem na úkoly archivu a s přihlédnutím k významu archiválií,
provede jejich anonymizaci. Po anonymizaci osobních údajů obsažených ve vyžadovaných
archiváliích oznámí archiv tuto skutečnost neprodleně žadateli, pokud si to předem písemně
vymínil.
(13) (7) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na původce archiválií; tyto subjekty
mohou nahlížet do archiválií, jichž jsou původci, bez omezení. Ustanovení věty první se
použije obdobně i na právní nástupce původců archiválií. Ustanovení odstavců 1 až 3 se dále
nevztahují na subjekty uvedené v § 38 odst. 5; tito mohou nahlížet do archiválií, jejichž
původcem je stát či územní samosprávný celek, bez omezení.
§ 38
(1) Nahlížení do archiválií uložených v archivu se odepře, jestliže
a) fyzický stav archiválií nahlížení neumožňuje,
b) stav zpracování archiválií nahlížení neumožňuje,
c) fyzická osoba vznesla námitku proti nahlížení do archiválií, jejichž obsahem jsou její
osobní údaje; to neplatí, jde-li o archiválie podle § 37 odst. 11 a 12 odst. 5 a 6,
d) fyzická osoba nedá souhlas k nahlížení do archiválií, jejichž obsahem jsou její citlivé
osobní údaje,
e) zvláštní právní předpis nahlížení do archiválií vylučuje nebo žadatel o nahlížení nesplňuje
podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.2)
(2) Pokud žádosti o nahlížení do archiválií archiv nevyhoví, rozhodne na základě
podání badatele příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby.
(3) Pokud bylo nahlížení do archiválií podle odstavce 1 písm. b) odepřeno, archiv
na základě žádosti v přiměřené době, s ohledem na úkoly archivu a s přihlédnutím k významu
archiválií, provede jejich archivní zpracování. Po archivním zpracování vyžadovaných
archiválií archiv tuto skutečnost neprodleně oznámí žadateli, pokud si to žadatel předem
písemně vymínil.
(4) Nahlížení do archiválií lze v případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) výjimečně
umožnit vědeckým badatelům a studentům na základě žádosti doložené písemným
potvrzením kulturně vědecké instituce o naléhavém časově limitovaném vědeckém nebo
výukovém účelu nahlížení.
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(5) Organizační složky státu, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, zpravodajské služby
České republiky, územní samosprávné celky, jakož i osoby, které jsou podle zvláštních
právních předpisů16) oprávněny nahlížet do dokumentů, jsou oprávněny nahlížet v archivech
do archiválií, jejichž původcem je stát nebo územní samosprávný celek. Je-li nezbytné
nahlížet do těchto archiválií mimo archiv, v němž jsou uloženy, mohou být zapůjčeny
za předpokladu, že vypůjčitel se písemně zaváže, že archiválie v úplnosti vrátí v dohodnuté
lhůtě a nepoškozené.
§ 38a
(1) Za účelem vyrozumění žadatele podle § 38 odst. 3 nebo nahlížení do archiválií
podle § 38 odst. 4 může archiv požádat příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu
spisové služby o zprostředkování údajů o žadateli z agendového informačního systému
evidence obyvatel, a to v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum, místo a okres narození; narodila-li se osoba v cizině, datum, místo a stát, kde se
narodila,
c) adresa místa trvalého pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu.
(2) Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mohou na základě
žádosti archivu podle odstavce 1 nebo k výkonu působnosti podle tohoto zákona získávat
a užívat údaje o osobě, a to
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) adresa místa pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního
právního předpisu,
c) datum narození,
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí osoby 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 osoba
prohlášená za mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
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b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu,
d) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, nebo
den, který osoba prohlášená za mrtvého nepřežila.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) druh a adresa místa pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu,
d) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, nebo
den, který osoba prohlášená za mrtvého nepřežila.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které
jsou pro vyrozumění osoby nezbytné.
(8) Žádosti o výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
a o výdej údajů z agendového informačního systému cizinců mohou být uskutečněny
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 64
Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů
(1) Určení původci zajistí příjem dokumentů. V případě dokumentů v digitální podobě
určení původci zajistí jejich příjem alespoň v datových formátech stanovených jako výstupní
datové formáty nebo formáty dokumentů, které jsou výstupem z autorizované konverze
dokumentů obsažených v datové zprávě. Pokud veřejnoprávní původci umožní příjem
dokumentů v digitální podobě také v dalších datových formátech nebo pokud umožní příjem
dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat, zveřejní jejich přehled
na úřední desce nebo, nezřizují-li úřední desku, na svých internetových stránkách.
(2) Doručené dokumenty i dokumenty vytvořené určeným původcem se v den, kdy
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byly určenému původci doručeny nebo jím vytvořeny, opatří jednoznačným identifikátorem.
Jednoznačným identifikátorem se neopatřují určenému původci doručené dokumenty
obsahující chybný datový formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit
škodu na výpočetní technice určeného původce, a dokumenty nepodléhající evidenci, které
určený původce uvede ve svém spisovém řádu. Jednoznačný identifikátor je označení
dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost. Jednoznačný identifikátor musí být
s dokumentem spojen. Strukturu a podrobnosti vytváření a nakládání s jednoznačným
identifikátorem stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Určení původci evidují dokumenty opatřené jednoznačným identifikátorem
v evidenční pomůcce. Záznam o dokumentu v evidenční pomůcce určení původci spojí
s dokumentem jednoznačným identifikátorem.
(4) Vykonávají-li určení původci spisovou službu v elektronické podobě
v elektronickém systému spisové služby, vedou jako samostatnou funkční část evidenční
pomůcky jmenný rejstřík v elektronické podobě určený pro automatické zpracovávání údajů
o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných v evidenční pomůcce a případně
i o jiných osobách, jichž se dokumenty evidované v evidenční pomůcce týkají a u nichž
původce shledal potřebu jejich vedení ve jmenném rejstříku. Vykonávají-li určení
původci spisovou službu v listinné podobě, mohou vést jako samostatnou funkční část
evidenční pomůcky jmenný rejstřík v listinné podobě určený pro zpracovávání údajů
o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných v evidenční pomůcce a případně
i o jiných osobách, jichž se dokumenty evidované v evidenční pomůcce týkají a u nichž
původce shledal potřebu jejich vedení ve jmenném rejstříku.
(5) Určení původci vedou ve jmenném rejstříku o odesílateli dokumentu, adresátu
dokumentu nebo jiné osobě, jíž se dokument týká a u níž původce shledal potřebu jejich
vedení ve jmenném rejstříku, alespoň
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
b) jméno, popřípadě jmena, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo
druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání, jde-li o podnikající
fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku,
c) obchodní firmu nebo název, jde-li o podnikající fyzickou osobu zapsanou v obchodním
rejstříku nebo právnickou osobu,
d) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
e) identifikátor datové schránky, pokud byla zřízena, a
f) bezvýznamový identifikátor pro potřeby výkonu spisové služby, pokud byl určeným
původcem přidělen.,
g) odkaz na dokument, jehož je osoba odesílatelem, adresátem nebo se jí jinak týká
a u něhož původce shledal potřebu vedení odkazu, případně odkaz na spis, jehož je
takový dokument součástí.
(6) Určení původci mohou vést ve jmenném rejstříku o odesílateli dokumentu nebo
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adresátu dokumentu, který je fyzickou osobou, a o jiné fyzické osobě, jíž se dokument týká
a u níž původce shledal potřebu jejich vedení ve jmenném rejstříku, aniž by byl
vyžadován jejich souhlas, údaje spadající do minimálního souboru osobních identifikačních
údajů jedinečně identifikujících fyzickou nebo právnickou osobu podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího rámec interoperability37), nejde-li o údaje podle odstavce
5.
(7) Určení původci stanoví nejvýše tříletou skartační lhůtu pro údaje o fyzické osobě
vedené ve jmenném rejstříku počínající běžet předáním dokumentů a spisů, ke kterým se
údaje o fyzické osobě vztahovaly, nebo archivu nebo jejich zničením.
(7) Určený původce vymaže údaje o fyzické osobě vedené ve jmenném rejstříku
v elektronické podobě nejpozději po uplynutí tří let ode dne předání dokumentů a spisů,
ke kterým se údaje o fyzické osobě vztahovaly, archivu nebo jejich zničení.
(8) Určení původci jsou oprávněni využívat pro účely vedení jmenného rejstříku údaje
o odesílateli dokumentu, adresátu dokumentu nebo jiné fyzické osobě, jíž se dokument týká,
pokud je jejich zdrojem jimi vedený spis.
§ 78
(1) Archiv je povinen plnit úkoly stanovené správci osobních údajů podle zvláštního
právního předpisu.17)
(2) Zpracování osobních údajů pro účely archivnictví, včetně podmínek pro nahlížení
do archiválií a pořizování jejich opisů, výpisů a kopií se v případech neupravených tímto
zákonem řídí zvláštním právním předpisem.17)
(3) Archiv není povinen ověřovat, zda údaje obsažené v archiváliích a v metadatech
archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče jsou přesné či pravdivé.
(4) Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům obsaženým v archiváliích podle
čl. 15 a v jemu odpovídajícím rozsahu čl. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ochranu osobních údajů38) se vykonává pouze nahlížením do archiválií podle
tohoto zákona.
(5) Ustanovení čl. 16 a čl. 18 až 21 a v jim odpovídajícím rozsahu čl. 5 přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů38) se na zpracování
osobních údajů pro účely archivnictví nepoužijí.
Příloha č. 2
Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie
1. Zápisy ze zasedání orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní
samosprávy na všech stupních
2. Zakládací listiny, statuty, organizační řády a další dokumenty o organizační
struktuře, vedení, správě, řízení, kontrole, činnosti a jejich výsledcích
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a) orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní samosprávy na všech
stupních,
b) justičních složek všech stupňů i druhů, notářství, státních zastupitelství a jejich předchůdců,
c) státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací obcí a krajů, hospodářských,
rozpočtových a ostatních státních organizací řízených, popřípadě spravovaných státními
orgány nebo národními výbory, a předchůdců těchto organizací,
d) obchodních organizací založených anebo ovládaných ústředními a jim podřízenými orgány
státní správy, orgány územní samosprávy a jejich předchůdců,
e) družstevních organizací, jejich zařízení a předchůdců,
f) všech součástí a zařízení ozbrojených sil a bezpečnostních složek,
g) politických stran, politických hnutí, spolků, ústavů, odborových organizací a organizací
zaměstnavatelů,
3. Mezinárodní smluvní dokumenty prezidentské, vládní a resortní úrovně
4. Dokumenty geodetické a kartografické, katastry nemovitostí
5. Dokumentace významných staveb
6. Kroniky
7. Matriky narozených, oddaných, registrovaných partnerů, zemřelých, vojenské,
studentů, členů komor a spolků, sbírky matričních listin, dokumenty o nabývání a pozbývání
státního občanství
8. Roční rozpočty, závěrečné účty, roční účetní závěrky
9. Historické sčítací archy obyvatelstva
10. Soudní rozsudky pro politické delikty, pro zločiny proti lidskosti, pro omezování
lidských práv a svobod, pro závažné trestné činy proti životu, zdraví a majetku občanů
11. Osobní spisy významných osobností politického, hospodářského, vědeckého,
technického, kulturního, náboženského, církevního a sportovního života
12. Rukopisy významných literárních děl
13. Podací deníky, rejstříky k nim, elenchy, kmenové listy, globální archy a další typy
základních evidenčních pomůcek spisové služby
14. Transakční protokol
14 15. Privatizační projekty
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15 16. Rehabilitační spisy
16 17. Třídní výkazy, katalogy, katalogové listy, protokoly o závěrečných zkouškách,
protokoly o maturitních zkouškách vydané základními a středními školami a protokoly
o státních závěrečných zkouškách na vysokých školách
17 18. Dokumenty vzniklé z činnosti bezpečnostních složek v období komunistického
totalitního režimu
18 19. Originální negativy, duplikační kopie a duplikační negativy hraných,
dokumentárních a animovaných filmů
19 20. Dokumenty, které obsahují zásadní informace o
a) životních poměrech obyvatelstva v dobových státoprávních a ekonomických podmínkách,
b) strategiích, koncepcích a plánování rozvoje hospodářství včetně důležitých účetních
a statistických výkazů a přehledů,
c) měnové politice,
d) majetkoprávních poměrech a jejich změnách, o konfiskacích a restitucích majetku,
e) právní úpravě mezinárodních vztahů,
f) tvorbě právních předpisů včetně jejich nerealizovaných návrhů,
g) státních hranicích, územním členění státu, hranicích správních obvodů, symbolech státu
a územních samosprávných celků, místních názvech a jejich změnách, o slučování a dělení
obcí,
h) vývoji a stavu zdravotnictví, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi a úrovně bydlení,
i) vývoji a stavu vědy a techniky,
j) vývoji a stavu školství, kultury a umění, tělesné výchovy a sportu,
k) vývoji a stavu dopravy a spojů,
l) územním plánování,
m) zásadních změnách a opatřeních v ochraně životního prostředí,
n) geologických a půdních průzkumech,
o) technickém rozvoji včetně patentů na významné vynálezy,
p) kulturních památkách a jejich údržbě, rekonstrukci a ochraně,
q) životě a díle významných osobností,
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r) volebních výsledcích a výsledcích referend,
s) členství v mezinárodních organizacích.
__________________
2)
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
13)
§ 64 odst. 6 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
15)
Například zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní
bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 95 odst. 2 a § 101 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 43 a § 58 odst. 3
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 65, § 70
odst. 3, § 87 odst. 2 a § 94 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů.
17)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
37)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability
podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.
38)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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Změna školského zákona
§ 183a
(1) Obce a kraje jsou povinny v rámci přenesené působnosti poskytovat ministerstvu
statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu statistických
zjišťování49) na daný rok.
(2) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická osoba, je při sdružování
a zpracovávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školních matrik
a při provádění statistických zjišťování oprávněno využívat rodných čísel uchazečů, dětí, žáků
a studentů. Právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, je
pro účely uvedené ve větě první povinna rodná čísla uchazečů, dětí, žáků a studentů
poskytovat.
(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu
a krajskému úřadu pro účely vedení školského rejstříku
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
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c) druh a adresa místa pobytu,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Ministerstvo vnitra poskytuje obecním úřadům pro účely plnění povinnosti podle
§ 36 odst. 8 a § 34 odst. 4 údaje ze základního registru obyvatel. Ze základního registru
obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresa místa
trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místa pobytu dítěte.
(9) (3) Ministerstvo poskytuje Ministerstvu vnitra pro účely výkonu jeho působnosti
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky z údajů sdružovaných ministerstvem
podle § 28 odst. 5 údaje o cizincích, kteří jsou přihlášeni k plnění povinné školní docházky,
v rozsahu rodné číslo, státní občanství a údaje o škole nebo školském zařízení, kde je cizinec
přihlášen k plnění povinné školní docházky. Údaje se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(10) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(11) Ministerstvo a krajský úřad mohou poskytnuté údaje pro účely vedení školského
rejstříku v rozsahu uvedeném v odstavcích 4 až 6 dále předávat, třídit nebo kombinovat49c),
popřípadě je blokovat, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje
Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky neprodleně informuje.
(12) Údaje o adresách v České republice týkajících se fyzických a právnických osob
ve školském rejstříku podle § 144 a 154 se vedou s využitím referenčních údajů o adresách
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
____________________
49c)
§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
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Změna branného zákona
§ 31b
Poskytované údaje
(1) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto 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) státní občanství, popřípadě více státních občanství.,
f) 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 subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
(2) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) datum narození,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) omezení svéprávnosti.
(3) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) datum narození,
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d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) omezení svéprávnosti.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Znění účinné od 1. ledna 2021 do 1. února 2022
§ 31b
Poskytované údaje
(1) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto 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) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
f) 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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(2) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) datum narození,
d) adresa místa trvalého pobytu,
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e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) omezení svéprávnosti.
(3) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle
tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) datum narození,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) omezení svéprávnosti.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Znění účinné od 1. února 2022
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Změna zákona o elektronických komunikacích
§ 134
(1) Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad nebo Policie České republiky poskytuje
Úřadu pro účely výkonu státní správy
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) referenční údaje ze základního registru osob.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů50),
h) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení včetně předchozích příjmení,
b) rodné číslo,
c) pohlaví,
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
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e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům včetně údajů vedených
o opatrovníkovi,
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství
a datum jejich nabytí nebo pozbytí,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě
jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození; jeli jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela, nebo
registrovaného partnera; je-li manželem, nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela, nebo
registrovaného partnera a datum jeho narození,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte; je-li cizinec, který
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení dítěte a datum
jeho narození.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména,
b) příjmení, rodné příjmení, je-li známo,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d) datum narození,
e) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo, je-li známo, a stát narození,
f) pohlaví,
g) státní občanství,
h) rodinný stav nebo partnerství,
i) druh a adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle zvláštního právního předpisu51),
j) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
k) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
l) omezení svéprávnosti,
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m) datum úmrtí, je-li známo.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) obchodní firma nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení
podnikající fyzické osoby,
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů,
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů,
d) právní forma,
e) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna,
f) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u zahraniční fyzické osoby,
g) právní stav,
h) adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby ve formě
referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní
identifikace.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 134a
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Úřadu pro účely výkonu státní správy z evidence
občanských průkazů52)
a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana a zkrácenou podobu jména, popřípadě jmen
a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
b) datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
občan narodil,
c) pohlaví,
d) rodné číslo,
e) státní občanství,
f) adresu místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje
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o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení
omezení svéprávnosti,
i) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
j) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu a data vydání a převzetí předchozích
občanských průkazů,
k) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
l) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu a data skončení platnosti
předchozích občanských průkazů a data jejich skartace,
m) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
n) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého, nepřežil,
o) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.
(2) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se poskytují v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
____________________
50)
Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
51)
Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.
52)
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích
§ 11a
Využívání údajů z informačních systémů
(1) Provozovatel vysílání ze zákona využívá pro účely vedení evidence poplatníků
rozhlasového nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vymáhání dlužných poplatků
a přirážky k poplatkům podle § 10 ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštních právních předpisů,
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna.
(2) Provozovatel vysílání ze zákona využívá pro účely vedení evidence poplatníků
rozhlasového nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vymáhání dlužných poplatků
a přirážky k poplatkům podle § 10 ze základního registru právnických osob, podnikajících
fyzických osob a orgánů veřejné moci všechny referenční údaje, s výjimkou agendového
identifikátoru fyzické osoby pro agendu registru osob.

331

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
§ 138a
(1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou
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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna.
(2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového
informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými
jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b) pohlaví,
c) rodné číslo, pokud není přiděleno, datum narození,
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebyloli opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem
ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
g) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
h) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
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mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
i) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela nebo
registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného
partnera a datum jeho narození,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
l) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3. původní a nové rodné číslo dítěte,
4. datum, místo a okres narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
m) 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,
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(3) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
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b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo;
je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem podle jiného právního
předpisu, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci podle jiného právního předpisu, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden
z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
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q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem podle jiného právního předpisu,
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3. původní a nové rodné číslo dítěte,
4. datum a místo narození,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené
ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení
své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který
byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu
na území České republiky,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s povolením k pobytu na území České republiky,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu,
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(4) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z registru
rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny
v agendovém informačním systému evidence obyvatel, údaje, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
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d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(5) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci údaje,
kterými jsou
a) obchodní firma nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení
podnikající fyzické osoby,
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů,
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů,
d) právní forma,
e) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna,
f) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u zahraniční fyzické osoby,
g) právní stav,
h) adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby ve formě
referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní
identifikace.
(6) K údajům podle odstavců 2 až 5 vedených v agendových informačních systémech
jsou Úřadu poskytovány i jejich předchozí změny.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(8) Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost jsou poskytovány
pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona údaje podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a),
c), d), f), m) a n), odstavce 3 písm. a), b), e) až g), j), k) a r) až t), odstavce 4 písm. a), b), d)
a e) a odstavce 5.
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Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
§ 14
Shromažďování informací a údajů
(1) Úřad je k naplnění účelu tohoto zákona oprávněn zpracovávat informace včetně
osobních údajů. Osobní údaje zpracovává i bez souhlasu subjektu údajů, s ohledem
na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
(2) Orgány veřejné moci včetně územních samosprávných celků vykonávajících státní
správu poskytují Úřadu na jeho žádost informace včetně osobních údajů z jimi spravovaných
informačních systémů. Informace získané podle tohoto zákona může Úřad využít kromě
plnění jeho účelu pouze k účelům boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
(3) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích,
c) z informačního systému cizinců údaje o cizincích,
d) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) nebo c).
Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, jejichž použití
je v daném případě nezbytné.
(4) Pokud to umožňuje technický stav, poskytuje Ministerstvo vnitra Úřadu údaje
uvedené v odstavci 3 pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) (3) Informace shromážděné při plnění povinností podle tohoto zákona uchovává
Úřad po dobu nezbytně nutnou k naplnění jeho účelu. Tyto informace může poskytnout
v odpovídajícím rozsahu pouze v souladu s oprávněními podle § 16 odst. 3.
(6) (4) Při činnosti podle tohoto zákona a k naplnění jeho účelu Úřad využívá
informace z evidence, která je určena k plnění povinností podle zvláštního právního předpisu
o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
(7) (5) Úřad je oprávněn vést údaje získané při provádění tohoto zákona
v informačním systému za podmínek, které stanoví zvláštní zákon. K tomu účelu je oprávněn
sdružovat informace získané podle tohoto zákona s informacemi shromážděnými podle
zvláštního právního předpisu o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v jediném
informačním systému. Úřad neposkytuje na žádost podle zvláštního zákona zprávu
o informacích, které jsou uchovávány v informačním systému vedeném podle tohoto zákona,
pokud by tím bylo ohroženo plnění úkolů podle tohoto zákona.
(8) (6) Zjistí-li Úřad skutečnosti, které odůvodňují podezření, že byl spáchán trestný
čin, učiní oznámení podle trestního řádu a současně orgánu činnému v trestním řízení
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poskytne všechny údaje a důkazy o nich, které má k dispozici, jestliže s oznámením souvisejí.
(9) (7) Úřad k naplnění účelu mezinárodních sankcí spolupracuje zejména
při předávání a získávání informací v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je
Česká republika vázána, nebo na základě vzájemnosti se zahraničními orgány se stejnou nebo
obdobnou věcnou působností v oblasti mezinárodních sankcí. Za podmínek, že informace
budou užity pouze k dosažení účelu tohoto zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu
tímto zákonem stanoveném, může Úřad spolupracovat i s mezinárodními organizacemi.
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Změna zákona o sociálních službách
§ 30
(1) Údaje o žadatelích o příspěvek, o příjemcích příspěvku, výši příspěvku
a o fyzických a právnických osobách, které poskytují pomoc, jsou vedeny v informačním
systému o příspěvku na péči, který je součástí Jednotného informačního systému práce
a sociálních věcí, jehož správcem je ministerstvo. Krajské pobočky Úřadu práce jsou
oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o příspěvku, včetně osobních údajů,
v informačním systému o příspěvku, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů.
(2) Ministerstvo zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady počítačový
program (software), potřebný pro rozhodování o příspěvku, jeho výplatu a kontrolu, včetně
jeho aktualizací, a poskytuje bezplatně tento program krajským pobočkám Úřadu práce.
(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely příspěvku poskytuje
ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
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b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se
narodil,
d) rodné číslo a jeho změny,
e) státní občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) omezení svéprávnosti,
i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě,
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
j) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
k) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména a příjmení a datum jeho narození,
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny,
e) státní občanství,
f) druh a adresa místa pobytu,
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
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i) omezení svéprávnosti,
j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo;
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo
opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením
k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území
České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho
poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let bez ohledu na věk
cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny
s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
q) jméno, popřípadě jména, příjmení cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným
ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
r) jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle
zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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(9) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(10) (3) Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny zajistit uložení všech údajů
z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů podle odstavce 1,
a všech písemností a spisů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o příspěvku
po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo
k pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů
do informačního systému. Pro účely tohoto zákona se písemností a spisem rozumí spis
a písemnost podle zvláštního právního předpisu.
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Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
§ 53
Údaje poskytované Ministerstvem vnitra
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely pomoci v hmotné nouzi
poskytuje orgánům pomoci v hmotné nouzi
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se
narodil,
d) rodné číslo a jeho změny,
e) státní občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
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g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) omezení svéprávnosti,
i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě,
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom,
že manželství není, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství39a), datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení registrovaného partnerství,
l) rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě partnerem cizinec,
který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho
narození,
m) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, a příjmení a datum jeho narození,
n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny,
e) státní občanství,
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f) druh a adresa místa pobytu,
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom,
že manželství není, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum narození partnera,
datum a místo vzniku registrovaného partnerství39a), datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo;
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo
opatrovníka, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
o) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
r) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo
jeho manželu, popřípadě partneru rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní
rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo
jeho manželem, popřípadě partnerem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem,
popřípadě partnerem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České
republiky,
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2. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s povolením k pobytu na území České republiky,
3. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným nebo takovým příbuzným manžela,
popřípadě partnera občana Evropské unie,
4. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle
zvláštního právního předpisu8), a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
____________________
39a)
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o střetu zájmů
§ 13
Registr oznámení
(1) Zřizuje se registr oznámení jako informační systém veřejné správy16), jehož
správcem je Ministerstvo spravedlnosti, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými
funkcionáři podle § 12 odst. 5, s výjimkou oznámení podávaných soudci, která se ukládají
v písemné podobě u Nejvyššího soudu; v oznámení veřejný funkcionář uvede své jméno,
popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, právnickou osobu nebo její orgán nebo
organizační složku, ve kterých působí, s uvedením funkce, kterou v této právnické osobě nebo
jejím orgánu nebo v organizační složce zastává, a údaje požadované podle § 9 až 11 a § 12
odst. 4.
(3) Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu
stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů
uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných
funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti.
(4) Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení,
datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby
obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která
jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.
Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo
funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku,
ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat
a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení,
nebo
c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.
(5) Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí správce
registru oznámení žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické
pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo
do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí
osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.
(6) Každý má právo sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují
nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru
oznámení. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámí tomu, kdo sdělení
podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.
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(7) Evidenční orgán porovnává údaje uvedené v registru oznámení s údaji uvedenými
v jiných informačních systémech v rozsahu stanoveném v § 14c, ke kterým má přístup.
Pokud se evidenční orgán dozví, že došlo k jednání, které má znaky přestupku podle tohoto
zákona, oznámí takovou skutečnost bezodkladně správnímu orgánu příslušnému k projednání
přestupků podle tohoto zákona.
(8) Veškeré údaje vedené v registru oznámení týkající se veřejných funkcionářů
uvedených v § 2 odst. 2 mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění
případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených tímto
zákonem.
§ 14c
Oprávnění evidenčního orgánu nahlížet do dalších registrů
a informačních systémů veřejné správy
(1) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 využít
ze základního registru obyvatel tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) adresa místa pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna.
(2) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 využít
z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d) státní občanství.
(3) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 využít
z informačního systému cizinců tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
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d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
e) státní občanství.
(4) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 nebo § 14
odst. 2 písm. a) využít z katastru nemovitostí údaje o
a) pozemcích v podobě parcel,
b) budovách, kterým se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční,
c) budovách, kterým se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje a které jsou hlavní
stavbou na pozemku, nejedná-li se o drobné stavby,
d) jednotkách vymezených podle občanského zákoníku,
e) jednotkách vymezených podle zákona o vlastnictví bytů,
f) právu stavby,
g) dalších nemovitých věcech evidovaných v katastru nemovitostí,
h) právech a dalších skutečnostech zapsaných k nemovitým věcem uvedeným v písmenech a)
až g).
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 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.
Údaje podle odstavců 1 až 4 využívá evidenční orgán v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(6) Evidenční orgán může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu
při výkonu své působnosti žádat kopie listin, na jejichž podkladě byl proveden zápis
do katastru nemovitostí a dále od správce evidence nebo jejího provozovatele žádat
poskytnutí údajů
a) z centrálního registru silničních vozidel,
b) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci,
c) z obchodního rejstříku,
d) ze živnostenského rejstříku.
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Změna stavebního zákona
HLAVA VI
VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 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 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,
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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.
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Změna zákona o vyvlastnění
§ 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,
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,
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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.
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Změna zákona o nemocenském pojištění
Oddíl 5
Sdělování údajů z jiných informačních systémů veřejné správy
§ 118
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
nemocenského pojištění pro výkon jejich působnosti
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
e) rodné číslo a jeho změny,
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f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě,
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
l) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m) rodné číslo dítěte,
n) u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní a nové
rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů a datum
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
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h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
k) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné
číslo nebo datum narození,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo
přiděleno, datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo
opatrovníka a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo
opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
n) u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní a nové
rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů a datum
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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(8) Zdravotní pojišťovny sdělují orgánům nemocenského pojištění ze svých
informačních systémů60) na žádost v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup údaje o
a) jménu a příjmení, rodném příjmení, datu narození, rodném čísle, bydlišti a zaměstnání
konkrétních pojištěnců,
b) názvu a sídle zaměstnavatelů konkrétních pojištěnců;
údaje se sdělují těm orgánům nemocenského pojištění, které jsou příslušné k provádění
pojištění těchto pojištěnců.
____________________
60)
§ 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
§ 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách.
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Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů
v oblasti veřejné podpory
§ 2a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru
obyvatel tyto 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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému
cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a stát narození,
c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
d) druh a adresa místa pobytu,
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e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

359

Změna zákona o léčivech
§ 19b
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán
vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle
tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán
vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle
tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d) rodné číslo,
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
f) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla
jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
omezení svéprávnosti,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí 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 fyzická osoba
nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
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h) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán
vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle
tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát narození,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, je-li tímto místem sídlo správního
orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
e) číslo a platnost oprávnění k pobytu na území České republiky,
f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
g) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla
jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
j) státní občanství, popřípadě státní příslušnost.
(4) 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.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
§ 8a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a inspekci
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
§ 16a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy,
které vykonávají působnost podle tohoto zákona,
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
§ 18a
Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob
(1) Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo
právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající
fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby.
(2) Dokument dodaný podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto
dokumentu.
(3) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 2 ve lhůtě 10 dnů
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty.
(3) (4) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží provozovateli informačního
systému datových schránek odměna, která se stanoví podle cenových předpisů5). Odměnu
hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejíž datové schránky
byl dokument odeslán. Tato osoba může určit, že bude hradit i dodání dokumentu, který je
odpovědí na dokument dodaný podle předchozí věty. Odměnu podle věty první může
za fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobu, z jejíž datové
schránky byl dokument odeslán, hradit rovněž jiná fyzická osoba, podnikající fyzická osoba
nebo právnická osoba, předloží-li provozovateli informačního systému datových schránek
písemný souhlas fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, z jejíž
datové schránky byl dokument odeslán, s tímto způsobem úhrady odměny nebo jeho výstup
z autorizované konverze dokumentů; podpis osoby v písemném souhlasu musí být úředně
ověřen. Provozovatel informačního systému datových schránek vyrozumí prostřednictvím
informačního systému datových schránek fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo
právnickou osobu, z jejíž datové schránky mají být odesílány dokumenty hrazené způsobem
podle věty třetí nebo čtvrté, o tomto způsobu úhrady.
____________________
5)
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o auditorech
§ 12e
(1) Pro potřeby vedení rejstříku a zápisu údajů do něj využívá Komora
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu,
e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) datum úmrtí,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
h) omezení svéprávnosti.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
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b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) datum úmrtí,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z využívaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

368

Změna zákona o základních registrech
§1
Předmět úpravy
Tento zákon
a) zřizuje základní registry a některé další informační systémy veřejné správy a stanoví
působnosti, práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, správou, provozem
a užíváním,
b) zřizuje Správu základních registrů,
c) stanovuje podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem, mezi základními
registry a agendovými informačními systémy a mezi jednotlivými agendovými informačními
systémy navzájem s využitím informačního systému základních registrů a informačního
systému sdílené služby.
c) stanovuje podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem, základními
registry a agendovými informačními systémy, základními registry a informačními
systémy soukromoprávních uživatelů údajů umožňujícími využívání údajů ze
základních registrů nebo agendových informačních systémů (dále jen „soukromoprávní
systém pro využívání údajů“), agendovými informačními systémy navzájem a mezi
agendovými informačními systémy a soukromoprávními systémy pro využívání údajů.
§2
Obecné pojmy
V tomto zákoně se rozumí
a) základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3,
b) referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční
údaj,
c) orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek, fyzická nebo právnická
osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notář, soudní exekutor a archiv,
d) soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která
není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje
ze základního registru nebo z agendového informačního systému,
e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení
soukromoprávního uživatele údajů,
f) agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží
k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci,
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g) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je
součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné
správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat
mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými
informačními systémy a agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se
zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy, správa
oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,
h) informačním systémem sdílené služby informační systém veřejné správy, který je součástí
referenčního rozhraní a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi agendovými
informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů,
navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,
g) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který
je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné
správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení
údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými
informačními systémy, základními registry a soukromoprávními systémy pro využívání
údajů, agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje
do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy a mezi agendovými
informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů,
a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům
a další činnosti podle tohoto zákona,
h) informačním systémem sdílené služby informační systém veřejné správy, který je
součástí referenčního rozhraní a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení údajů mezi
agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje
do základních registrů, navzájem, a mezi agendovými informačními systémy, jejichž
prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními
systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům a další činnosti podle
tohoto zákona,
i) editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat údaje do základního registru nebo
agendového informačního systému a provádět změny zapsaných údajů.
§4
Údaje základního registru
(1) Základní registr obsahuje referenční údaje, referenční vazby, identifikátory
fyzických osob, popřípadě autentizační údaje, provozní údaje a jiné zákonem stanovené údaje.
Referenční vazby jsou kódy nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje
v základních registrech. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity
fyzické osoby.
(2) Editor je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji
uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou referenční údaje do příslušného
základního registru zapsány; orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby jsou povinny
poskytnout editorovi potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů tím, že mu poskytnou údaje
a podklady potřebné pro ověření správnosti zpracovávaných zapisovaných referenčních
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údajů.
(3) Editor zapíše referenční údaj do základního registru nebo provede jeho změnu bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo
o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví; editor referenční údaj zapisuje
do základního registru prostřednictvím agendového informačního systému.
(4) Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud
nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. V případě pochybnosti
editor nebo správce základního registru označí referenční údaj jako nesprávný; toto označení
editor odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů, jinak se postupuje obdobně podle
odstavce 3.
(5) Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen,
pouze informativní povahu.
(6) Má se za to, že ten, kdo vychází z referenčního údaje, je v dobré víře, že stav
referenčního údaje vedeného v základním registru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže
musel vědět o jeho nesprávnosti.
(7) Proti tomu, kdo jedná v důvěře ve správnost referenčního údaje vedeného
v základním registru, nemůže ten, jehož se takový zápis referenční údaj týká, namítat, že
tento zápis referenční údaj neodpovídá skutečnosti, ledaže prokáže, že referenční údaj je
nesprávný a že jeho nesprávnost nezpůsobil.
§5
(1) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo agendovém
informačním systému v rozsahu potřebném k provedení úkonu orgánu veřejné moci a v rámci
výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agendy, v jejímž rámci je úkon
orgánu veřejné moci prováděný a pro jejíž výkon je orgán veřejné moci registrovaný.
(2) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo údaje vedené
v agendovém informačním systému, které nejsou ve tvaru předcházejícím současný stav, aniž
by ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých je jiným právním předpisem požadováno
doložení údajů vedených v základním registru nebo agendovém informačním systému, je
orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud
a) nejsou obsaženy ve výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agendy,
b) jsou označeny jako nesprávné,
c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti údaje, nebo
d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu2).
(3) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v agendovém informačním systému,
které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
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(4) V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem údaje vedeného v základním
registru nebo agendovém informačním systému, při své činnosti zjistí nesoulad údaje
vedeného v základním registru nebo agendovém informačním systému se skutečným stavem,
anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti údaje, uvědomí o tom neprodleně
editora daného údaje.
(5) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo údaje
do základního registru zapisuje prostřednictvím agendového informačního systému; jeho
přístup k údajům vedeným v základním registru je zajišťován službami informačního systému
základních registrů. Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v agendovém informačním
systému prostřednictvím služeb tohoto agendového informačního systému; není-li orgán
veřejné moci současně správcem tohoto agendového informačního systému, je jeho přístup
k údajům vedeným v agendovém informačním systému zajišťován službami informačního
systému sdílené služby. Orgán veřejné moci zapisuje údaje do agendového informačního
systému prostřednictvím služeb tohoto agendového informačního systému.
§ 5a
(1) Soukromoprávní uživatel údajů, který je oprávněn využívat údaje vedené
v základním registru nebo agendovém informačním systému právním předpisem, využívá tyto
údaje k účelu stanovenému právním předpisem, v rozsahu potřebném k provedení úkonu
soukromoprávního uživatele údajů a v rámci výčtu údajů zpřístupněných soukromoprávnímu
uživateli údajů v rámci agendy.
(2) Soukromoprávní uživatel údajů, který je oprávněn využívat údaje vedené
v základním registru nebo agendovém informačním systému na základě souhlasu subjektu
údajů, využívá tyto údaje k účelu stanovenému v souhlasu subjektu údajů, v rozsahu
potřebném k provedení úkonu soukromoprávního uživatele údajů a v rámci výčtu údajů
zpřístupněných soukromoprávnímu uživateli údajů souhlasem subjektu údajů.
(3) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru nebo
agendovém informačním systému podle odstavce 1 prostřednictvím agendového
informačního systému stanoveného právním předpisem, který zakládá oprávnění
soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů vedených v základním registru nebo
agendovém informačním systému.
(3) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru
nebo agendovém informačním systému podle odstavce 1 a 2 prostřednictvím
agendového informačního systému určeného ohlašovatelem agendy, a nebyl-li agendový
informační systém ohlašovatelem agendy určen, prostřednictvím soukromoprávního
systému pro využívání údajů. Ustanovení § 58 až 59 a ustanovení o oprávnění osoby
poskytnout s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci výpis ze zápisu
vedeného v elektronické podobě v základním registru nebo potvrzení o tom, že určitý
údaj v základním registru není veden, anebo údaje vedené o ní v základním registru
podle zákona o informačních systémech veřejné správy nejsou větou první dotčeny.
Soukromoprávní uživatel údajů zajistí, aby soukromoprávní systém pro využívání
údajů umožnil využívání služeb informačního systému základních registrů
a informačního systému sdílené služby.
(4) Soukromoprávní uživatel údajů využívá referenční údaje vedené v základním
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registru, aniž by ověřoval jejich správnost.
(5) Ustanovení § 5 odst. 3 a 4 se na soukromoprávního uživatele údajů použijí
obdobně.
§ 5b
(1) Orgán veřejné moci využívá údaje z agendového informačního systému vedené
v agendovém informačním systému přímým přístupem, a to i pokud jsou vyžadovány údaje
o fyzické osobě, která není jednoznačně určena, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho
působnosti při zajišťování
a) bezpečnosti České republiky,
b) obrany České republiky,
c) veřejné bezpečnosti a účinné ochrany lidského života a zdraví,
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně takového zájmu v oblasti měnové, rozpočtové a daňové, nebo
f) ochrany práv osob v řízení před soudem.
(2) Ustanovení tohoto zákona o realizaci vazeb prostřednictvím informačního systému
základních registrů a informačního systému sdílené služby se při postupu podle odstavce 1
nepoužijí.
§7
(1) Správa základních registrů je správcem informačního systému základních registrů
a informačního systému sdílené služby.
(2) Správa základních registrů zajišťuje
a) provoz informačního systému základních registrů, informačního systému sdílené služby,
registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost,
b) realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního
systému základních registrů,
c) realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy
nebo soukromoprávními systémy pro využívání údajů prostřednictvím služeb
informačního systému základních registrů,
d) realizaci vazeb mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se
zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy nebo
soukromoprávními systémy pro využívání údajů prostřednictvím služeb informačního
systému základních registrů,
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e) realizaci vazeb mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se
nezapisují údaje do základních registrů, navzájem nebo mezi agendovými informačními
systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů,
a soukromoprávními systémy pro využívání údajů prostřednictvím služeb informačního
systému sdílené služby,
f) zpřístupnění údajů vedených v základních registrech a údajů vedených v agendových
informačních systémech, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů,
v rozsahu oprávnění vedených v registru práv a povinností prostřednictvím služeb
informačního systému základních registrů,
g) zpřístupnění údajů vedených v agendových informačních systémech, jejichž
prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, v rozsahu oprávnění vedených
v registru práv a povinností prostřednictvím služeb informačního systému sdílené služby,
h) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému
základních registrů a informačního systému sdílené služby,
i) propojení informačního systému základních registrů, informačního systému sdílené služby
a dalších součástí referenčního rozhraní,
j) zveřejňování aktuálních údajů o provozních stavech základních registrů a provozně
technických údajů z provozu základních registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup.,
k) poskytování centrální služby pro vyrozumívání o změnách údajů, které se vedou
v informačním systému veřejné správy o subjektu údajů vedeném v základním registru.
(3) Správa základních registrů zajišťuje, aby údaje byly předávány prostřednictvím
informačního systému základních registrů nebo informačního systému sdílené služby
v nezměněné podobě.
(4) Správa základních registrů vede pro účely správy informačního systému sdílené
služby záznam o přístupu k údajům vedeným v agendových informačních systémech, nejde-li
o přístup k údajům veřejně přístupným, a uchovává jej po dobu 2 let; záznam obsahuje
a) označení agendového informačního systému, kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby,
která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají nebo
poskytují,
b) roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba přístup učinila,
c) výčet údajů, ke kterým byl získán přístup,
d) datum a čas přístupu,
e) důvod a konkrétní účel přístupu.
(5) Správa základních registrů vydá na žádost osoby, o níž se vedou údaje
v agendových informačních systémech, záznam o přístupu k těmto údajům. Záznam
o přístupu k údajům vedeným v agendových informačních systémech se vydává rovněž
374

v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.
(6) Správa základních registrů není oprávněna k přístupu k obsahu referenčních údajů
obsažených vedených v základních registrech a agendových informačních systémech
s výjimkou přístupuv rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována.
(7) Má-li Správa základních registrů důvodnou pochybnost, že orgán veřejné moci
nebo soukromoprávní uživatel údajů neoprávněně přistupuje k osobním údajům, informuje
neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).
(4) Správa základních registrů vede pro účely správy informačního systému
sdílené služby záznam o využívání údajů vedených v agendových informačních
systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává jej po dobu 2 let;
záznam obsahuje
a) označení agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro
využívání údajů, jejichž prostřednictvím byly údaje využity, kód agendy, uživatelské
jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se
údaje využívají,
b) roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila,
c) výčet údajů, které byly využity,
d) datum a čas využití údajů,
e) důvod a konkrétní účel využití údajů.
(5) Správa základních registrů vydá na žádost osoby, o níž se vedou údaje
v agendových informačních systémech, záznam o využívání těchto údajů. Záznam se
vydává rovněž v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.
(6) Správa základních registrů není oprávněna k využívání údajů vedených
v základních registrech nebo agendových informačních systémech s výjimkou využívání
v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována.
(7) Má-li Správa základních registrů důvodnou pochybnost, že orgán veřejné
moci nebo soukromoprávní uživatel údajů neoprávněně využívá osobní údaje, informuje
neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).
(8) Náklady související s provozováním příslušného registru podle odstavce 2 písm. a)
hradí jeho správce.
§8
Správce agendového informačního systému
(1) Správce4) agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazby mezi
agendovým informačním systémem a informačním systémem základních registrů za účelem
zapisování a využívání údajů.
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(2) Správce agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazeb mezi
agendovým informačním systémem a jinými agendovými informačními systémy
prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo informačního systému
sdílené služby za účelem využívání údajů.
(3) Správce agendového informačního systému umožní využívání údajů vedených
v agendovém informačním systému orgánu veřejné moci v rozsahu, v jakém jsou orgánu
veřejné moci tyto údaje zpřístupněny pro výkon agendy, a soukromoprávnímu uživateli údajů
v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiného
právního předpisu.
(4) Správce agendového informačního systému zajistí používání kódu agendy
přiděleného správcem registru práv a povinností při komunikaci agendového informačního
systému s informačním systémem základních registrů nebo informačním systémem sdílené
služby.
(5) Správce agendového informačního systému používá vlastní identifikátory
fyzických osob a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem
základních registrů nebo informačním systémem sdílené služby používá agendové
identifikátory fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob.
(6) Správce agendového informačního systému zajistí vyrozumění o změně údaje,
který se vede v agendovém informačním systému o subjektu údajů vedeném
v základním registru, s využitím služby podle § 7 odst. 2 písm. k).
Znění účinné od 1. února 2022 do 31. prosince 2024
§8
Správce agendového informačního systému
(1) Správce4) agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazby mezi
agendovým informačním systémem a informačním systémem základních registrů za účelem
zapisování a využívání údajů.
(2) Správce agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazeb mezi
agendovým informačním systémem a jinými agendovými informačními systémy
prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo informačního systému
sdílené služby za účelem využívání údajů.
(3) Správce agendového informačního systému umožní využívání údajů vedených
v agendovém informačním systému orgánu veřejné moci v rozsahu, v jakém jsou orgánu
veřejné moci tyto údaje zpřístupněny pro výkon agendy, a soukromoprávnímu uživateli údajů
v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiného
právního předpisu.
(4) Správce agendového informačního systému zajistí používání kódu agendy
přiděleného správcem registru práv a povinností při komunikaci agendového informačního
systému s informačním systémem základních registrů nebo informačním systémem sdílené
služby.
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(5) Správce agendového informačního systému používá vlastní identifikátory
fyzických osob a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem
základních registrů nebo informačním systémem sdílené služby používá agendové
identifikátory fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob.
(6) Správce agendového informačního systému zavede mechanismus opravy
nesprávného údaje vedeného v agendovém informačním systému.
(6) (7) Správce agendového informačního systému zajistí vyrozumění o změně údaje,
který se vede v agendovém informačním systému o subjektu údajů vedeném v základním
registru, s využitím služby podle § 7 odst. 2 písm. k). Správce agendového informačního
systému zajistí vyrozumění o změně údaje, který se vede v agendovém informačním
systému o jiném subjektu údajů, s využitím vlastní služby pro vyrozumívání o změnách
údajů vedených v agendovém informačním systému.
Znění účinné od 1. ledna 2025
§ 8a
(1) Soukromoprávní uživatel údajů zajišťuje realizaci vazby mezi
soukromoprávním systémem pro využívání údajů a informačním systémem základních
registrů za účelem využívání údajů.
(2) Soukromoprávní uživatel údajů zajišťuje realizaci vazeb mezi
soukromoprávním systémem pro využívání údajů a agendovými informačními systémy
prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo informačního systému
sdílené služby za účelem využívání údajů.
(3) Soukromoprávní uživatel údajů zajistí používání kódu agendy při komunikaci
soukromoprávního systému pro využívání údajů s informačním systémem základních
registrů nebo informačním systémem sdílené služby.
(4) Soukromoprávní uživatel údajů používá vlastní identifikátory fyzických osob
a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem základních
registrů nebo informačním systémem sdílené služby používá agendové identifikátory
fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob.
§9
Identifikátory fyzických osob
(1) Agendový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem, který je
jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo,
základním registru nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů v rámci příslušné
agendy, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy, kódu agendy
a v případě soukromoprávního systému pro využívání údajů rovněž z identifikátoru
soukromoprávního uživatele údajů a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické
osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. Z agendového identifikátoru fyzické
osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní
nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.
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(2) Zdrojový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem. Ze zdrojového
identifikátoru fyzické osoby nelze dovodit osobní ani jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl
přiřazen.
(3) Za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům vedeným
v základních registrech a v jiných informačních systémech veřejné správy využívání údajů
vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech orgán
veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů při komunikaci základních registrů
navzájem a základních registrů s agendovými informačními systémy, základních registrů
s agendovými informačními systémy nebo soukromoprávními systémy pro využívání
údajů, agendových informačních systémů navzájem a agendových informačních
systémů se soukromoprávními systémy pro využívání údajů používá identifikátory,
kterými jsou
a) kód agendy,
b) agendový identifikátor fyzické osoby.
§ 10
(1) Fyzická osoba může být identifikována v jednotlivé agendě pouze jedním
agendovým identifikátorem fyzické osoby.
V případě agendy vykonávané
soukromoprávním uživatelem údajů může být fyzická osoba identifikována agendovými
identifikátory fyzické osoby jednoznačně přiřazenými záznamu o fyzické osobě
v jednotlivých soukromoprávních systémech pro využívání údajů.
(2) Agendový identifikátor fyzické osoby v jednotlivé agendě odvozený z jednoho
zdrojového identifikátoru fyzické osoby nesmí být přidělen více fyzickým osobám.
(3) Agendový identifikátor fyzické osoby nelze po přidělení měnit, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
(4) Pokud dojde k přidělení stejného agendového identifikátoru fyzické osoby v dané
agendě záznamům o dvou nebo více fyzických osobách, je těmto záznamům přidělen nový
agendový identifikátor fyzické osoby.
(5) Pokud dojde k přidělení dvou nebo více agendových identifikátorů fyzických osob
záznamu o jedné fyzické osobě v dané agendě, postupuje se obdobně podle odstavce 4.
(6) Zjistí-li orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů nedostatky
v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu správci agendového informačního systému, v němž nebo soukromoprávního
systému pro využívání údajů, v nichž byl nedostatek zjištěn. Příslušný správce agendového
informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů prošetří, zda
lze zjištěné nedostatky odstranit v agendovém informačním systému nebo
soukromoprávním systému pro využívání údajů, a pokud je to možné, nedostatky odstraní.
(7) Zjistí-li správce agendového informačního systému nebo soukromoprávního
systému pro využívání údajů nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické
osoby, které nelze odstranit podle odstavce 6, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
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správci registru obyvatel. Správce registru obyvatel ve spolupráci se správcem agendového
informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů prošetří, zda
lze zjištěné nedostatky odstranit, a pokud je to možné, nedostatky odstraní; obdobně se
postupuje v případě, kdy nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby
zjistí správce registru obyvatel. Nelze-li nedostatky odstranit postupem podle věty druhé,
postupuje se podle odstavců 4 a 5.
§ 11
Působnost Úřadu
(1) Úřad
a) vytváří zdrojové identifikátory fyzických osob a agendové identifikátory fyzických osob
a vede jejich seznamy,
b) zajišťuje převod agendového identifikátoru fyzické osoby v agendě na agendový
identifikátor této fyzické osoby v jiné agendě a převod mezi agendovými identifikátory
fyzické osoby v rámci agendy vykonávané soukromoprávním uživatelem údajů, a to na
základě zákonného požadavku.
(2) Zdrojový identifikátor fyzické osoby používá výhradně Úřad pro vytváření
agendových identifikátorů fyzických osob podle odstavce 1 písm. a) a jejich převod podle
odstavce 1 písm. b).
§ 14
Vydávání ověřených výstupů, záznamů a výpisů ze základních registrů
(1) Ze základního registru se vydávají ověřené výstupy
veřejné správy1). K ověřenému výstupu z informačního systému
vydán z registru obyvatel a který obsahuje údaj o adrese místa
veřejné správy na žádost přiloží vícejazyčný standardní formulář
použitelného předpisu Evropské unie55).

z informačního systému
veřejné správy, který je
pobytu, kontaktní místo
vyhotovený podle přímo

(2) Ze základního registru se poskytují záznamy o využívání údajů vedených
v základním registru za podmínek stanovených tímto zákonem.
(3) Není-li zákonem stanoveno jinak, správce základního registru poskytne údaje
ze základního registru záznam o využívání údajů vedených v základním registru pouze
osobě, o které jsou tyto údaje vedeny.
(4) Záznam o využívání údajů vedených v základním registru zasílá správce
příslušného základního registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3, má-li zřízenu
a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky.
Záznam o využívání údajů v základním registru se vydává rovněž v podobě ověřeného
výstupu z informačního systému veřejné správy.
(5) Dojde-li ke změně referenčního údaje v základním registru, zašle bez zbytečného
odkladu správce základního registru osobě uvedené v odstavci 3, které se tato změna týká,
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má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, bezplatně výpis referenčních údajů
z příslušného základního registru do datové schránky.
(6) Zjistí-li osoba uvedená v odstavci 3 nesoulad referenčních údajů, které jsou o ní
vedeny v základním registru, se skutečným stavem, může bezplatně požádat o změnu
referenčních údajů v základním registru editora příslušného referenčního údaje, a to
i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy6). Kontaktní místo veřejné správy předá
žádost editorovi příslušného referenčního údaje. Editor postupuje podle § 4 odst. 3.
§ 18
Údaje vedené v registru obyvatel
(1) V registru obyvatel se vedou údaje
a) příjmení, rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) pohlaví,
d) adresa místa pobytu12), případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle jiného právního předpisu52); uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby
(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě
adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu 52), se vede
i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo
území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní
identifikace; v případě adresy místa pobytu12)je tento údaj označen jako adresa úřadu, pokud
je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel nebo informačním
systému cizinců,
e) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede
ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní
identifikace,
f) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj
o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu
územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
h) omezení svéprávnosti,
i) rodinný stav nebo registrované partnerství,
j) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů a datum skončení jejich
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platnosti,
k) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14), je-li tato datová schránka
zpřístupněna,
l) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty
pro zasílání zvoleného okruhu informací,
m) sériové číslo, vydavatel a platnost kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až k) jsou referenčními údaji.
(3) Referenční údaj o čísle elektronicky čitelného identifikačního dokladu slouží
k elektronické identifikaci jeho držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné
správy. Bezpečnostní osobní kód elektronicky čitelného identifikačního dokladu15) je
pro účely registru obyvatel autentizačním údajem, který se vede v zašifrované podobě a který
je neveřejný.
(4) Identifikátorem fyzické osoby podle § 9 je agendový identifikátor fyzické osoby
pro agendu registru obyvatel.
(5) V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje
a) záznam o využívání údajů z vedených v registru obyvatel pro potřeby agendových
informačních systémů nebo soukromoprávních systémů pro využívání údajů,
b) záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje
datum a čas výdeje poskytnutí, identifikátor souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů
jiné fyzické nebo právnické osobě a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,
c) datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel,
d) záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické
nebo právnické osobě podle § 58a.
(6) Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo
jiného právního předpisu některé referenční údaje vedené v registru obyvatel, je oprávněn
rovněž využívat údaj podle odstavce 1 písm. d) o adrese, na kterou mají být doručovány
písemnosti, a údaje podle odstavce 1 písm. j), k) a l) a odstavce 5 písm. c).
§ 19
Zapisování údajů do registru obyvatel
(1) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. a) je editorem Ministerstvo vnitra, které
zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až i) prostřednictvím informačního systému
evidence obyvatel a údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. j) a v § 18 odst. 3 prostřednictvím
informačního systému občanských průkazů nebo informačního systému cestovních dokladů.
(2) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až d) je editorem Policie České
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republiky nebo Ministerstvo vnitra, které zapisují údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až j)
a v § 18 odst. 3 prostřednictvím agendového informačního systému, ve kterém jsou vedeny
údaje o cizincích podle jiného právního předpisu.
(3) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. e) je editorem Ministerstvo vnitra, které
zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až i) prostřednictvím agendového informačního
systému cizinců8); pokud tak stanoví jiný právní předpis, zapisuje se rovněž údaj uvedený
v § 18 odst. 1 písm. j).
(4) Jsou-li u subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až e) vedeny údaje o jménu,
popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v podobě uvedené v matričním
dokladu. Nebyl-li matriční doklad vydán, zpracovávají se údaje o jménu, popřípadě jménech,
a příjmení, v podobě uvedené latinkou v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení
cizince vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona
o azylu.
(5) Údaje uvedené v § 18 odst. 5 zapisuje do registru obyvatel automatizovanými
procesy prostřednictvím informačního systému základních registrů Správa základních
registrů. Záznamy podle § 18 odst. 5 se zapisují v rozsahu
a) kód agendy, kód agendového informačního systému, prostřednictvím kterého byly údaje
využity, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné,
a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají nebo poskytují,
a) kód agendy, kód agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému
pro využívání údajů, prostřednictvím kterých byly údaje využity, uživatelské jméno
fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné, a označení subjektu, který
údaje využil nebo kterému byly poskytnuty,
b) datum a čas využívání využití nebo poskytnutí údajů,
c) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení subjektu, kterému
jsou na základě žádosti poskytovány údaje podle § 58a, datum a čas udělení nebo odvolání
souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů podle § 58a a identifikátor souhlasu,
d) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru obyvatel, jejíž údaje jsou
využívány nebo poskytovány,
e) důvod a konkrétní účel přístupu do registru obyvatel využití nebo poskytnutí údajů.
(6) Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. k) zapisuje do registru obyvatel správce
agendového informačního systému datových schránek.
(7) Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. l) a m) zapisuje do registru obyvatel
Ministerstvo vnitra.
§ 21
K umožnění výkonu volebního práva občana je obecní úřad obce s rozšířenou
působností oprávněn na základě dotazu okrskové volební komise využívat referenční údaje
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z registru obyvatel v rozsahu čísla a druhu elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
jména, popřípadě jmen, příjmení a adresy místa pobytu. Tyto údaje sdělí obecní úřad obce
s rozšířenou působností neprodleně okrskové volební komisi.
§ 23
Nové pořízení údajů
(1) Na základě podnětu subjektu údajů podaného prostřednictvím správního orgánu,
který vede agendu evidence obyvatel, nebo správního orgánu, který vede agendu cizinců
podle jiného právního předpisu, zajistí Ministerstvo vnitra nové pořízení agendového
identifikátoru fyzické osoby v registru obyvatel.
(2) Ostatní údaje zlikvidované podle § 22 se nově pořídí opakovanou editací
z agendového z informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního
systému, ve kterém jsou vedeny údaje o cizincích podle jiného právního předpisu nebo jiného
příslušného agendového informačního systému, na základě podnětu subjektu údajů.
(3) Editor registru obyvatel zapisuje údaje podle posledního stavu vedeného
v agendovém informačním systému, pokud subjekt údajů neprokáže jejich změnu.
§ 26
Údaje vedené v registru osob
(1) V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby a dále provozní údaje
o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(2) O osobě se vedou údaje
a) obchodní firma nebo název nebo označení nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud
není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. e) zapsána do obchodního rejstříku,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li
o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu
agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,
c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,
d) identifikační číslo osoby,
e) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,
f) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,
g) právní forma,
h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka
zpřístupněna,
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i) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu
a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
j) fyzická osoba zastupující právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu jiné
právnické osoby, vyjádřená referenční vazbou na registr obyvatel nebo údajem o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby, nevede-li se tato osoba v registru
obyvatel,
k) likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu
a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
l) opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr
osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo
údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo
registru osob,
m) insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob
anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem
o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru
osob,
n) nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,
o) právní stav,
p) adresa sídla osoby; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se
tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese
v registru územní identifikace,
q) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,
r) identifikační číslo provozovny,
s) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,
t) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace,
vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj
o adrese v registru územní identifikace,
u) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)
na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí
fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se
adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické
osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,
v) přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností,
jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností.
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w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty
pro zasílání zvoleného okruhu informací.
(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až v) jsou referenčními údaji.
(4) O osobě se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního
systému základních registrů
a) kód agendy,
b) identifikační číslo osoby editora,
c) datum prvotního zápisu do registru osob,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru osob,
e) záznam o využívání údajů z registru osob.
(5) Identifikační číslo osoby se přidělí na základě elektronického požadavku
příslušného agendového místa v rozsahu referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a)
až c). Není-li osobě uvedené v § 25 písm. e) a f) přiřazen agendový identifikátor fyzické
osoby, požadavek bude obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. u).
(6) Identifikační číslo provozovny se přidělí na základě elektronického požadavku
příslušného agendového místa v rozsahu
a) referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), q) a t), nemá-li osoba přiděleno
identifikační číslo,
b) identifikátoru osoby a referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm.q) a t), má-li osoba
přiděleno identifikační číslo.
(7) Správce registru osob poskytne neprodleně informaci o přidělení identifikačního
čísla osoby nebo identifikačního čísla provozovny příslušnému agendovému místu.
(8) Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační
číslo osoby nebo identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává.
Již jednou přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně, a to
ani v případě, že osoba nebo provozovna, které bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla.
§ 38
Referenční údaje
(1) Referenčními údaji v registru územní identifikace jsou
a) identifikační údaje,
b) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, případně na územně evidenční jednotky,
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c) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy,
d) údaje o typu a, způsobu využití a měsíci a roku dokončení stavebního objektu,
e) technickoekonomické atributy stavebního objektu s číslem popisným nebo
evidenčním,
e) f) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti,
f) g) adresy.
(2) Lokalizační údaje katastrálních území a nadřazených prvků jsou referenčními
údaji. Lokalizační údaje ostatních územních prvků a územně evidenčních jednotek jsou
referenčními údaji pouze v těch katastrálních územích, ve kterých je katastrální mapa vedena
v digitální formě.
§ 39
Informační systém územní identifikace
(1) K podpoře vedení údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách se
zřizuje informační systém územní identifikace, který je agendovým informačním systémem
veřejné správy; jeho prostřednictvím se zapisují údaje do registru územní identifikace, není-li
dále stanoveno jinak.
(2) Informační systém územní identifikace obsahuje údaje registru územní
identifikace, s výjimkou těch údajů, které jsou vedeny v katastru nemovitostí, a zachycuje
stav těchto údajů k jakémukoli datu od jeho vytvoření. Informační systém územní identifikace
nadto obsahuje další technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok
jeho odstranění.
(3) Informační systém územní identifikace je veřejným seznamem.
(4) Správcem informačního systému územní identifikace je Český úřad zeměměřický
a katastrální, který vykonává též zvláštní právo pořizovatele databáze7) tohoto systému.
Informační systém územní identifikace je majetkem České republiky.
(5) Český statistický úřad, obce a stavební úřady mohou údaje stanovené tímto
zákonem zapisovat do informačního systému územní identifikace prostřednictvím
informačních systémů sloužících k plnění jejich úkolů.
§ 48
Pojmy
V tomto zákoně se rozumí
a) činností soubor úkonů vykonávaných v rámci agendy,
b) rolí souhrn oprávnění fyzické osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu
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k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních
systémech k využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových
informačních systémech,
c) identifikátorem orgánu veřejné moci kód, který slouží k jednoznačnému určení orgánu
veřejné moci,
d) identifikátorem soukromoprávního uživatele údajů kód, který slouží k jednoznačnému
určení soukromoprávního uživatele údajů,
e) kategorií skupina orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů, kteří
vykonávají stejné činnosti,
f) ohlašovatelem agendy orgán veřejné moci, který ohlašuje agendu pro potřeby její
registrace.
Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách
§ 51
(1) Údaji o orgánu veřejné moci jsou
a) identifikátor orgánu veřejné moci,
b) název orgánu veřejné moci vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr
osob; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel nebo registru osob, vede se
tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel nebo registr osob,
c) údaj o tom, zda je orgán veřejné moci vnitřní organizační jednotkou organizační složky
státu, které byla zákonem svěřena vlastní působnost,
d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
e) identifikátor datové schránky14) vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo
registr osob; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel nebo registru osob,
vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel nebo registr osob,
f) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné
moci vykonává svoji působnost,
g) kategorie orgánu veřejné moci a údaje o ní
1. identifikátor kategorie,
2. název kategorie,
3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,
4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,
h) adresa místa pobytu nebo adresa sídla orgánu veřejné moci vyjádřená referenční vazbou
na registr obyvatel nebo registr osob; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru
obyvatel nebo registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr
obyvatel nebo registr osob, jinak se vede ve formě referenční vazby na registr územní
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identifikace,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby stojící v čele orgánu veřejné
moci vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel,
j) datum, od kterého orgán veřejné moci vykonává působnost,
k) přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti orgánu veřejné moci,
l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle odstavce 5 písm. d),
vyjádřená referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní
identifikace,
m) výčet a popis informačních systémů veřejné správy, jichž je orgán veřejné moci správcem;
to neplatí pro zpravodajské služby.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až l) jsou referenčními údaji.
(3) Údaji o soukromoprávním uživateli údajů jsou
a) identifikátor soukromoprávního uživatele údajů,
b) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení soukromoprávního
uživatele údajů vyjádřený referenční vazbou na registr osob; jde-li o soukromoprávního
uživatele údajů vedeného v registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby
na registr osob,
c) identifikační číslo osoby,
d) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) vyjádřené referenční vazbou
na registr osob; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného v registru osob,
vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob,
e) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je
soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo
z agendových informačních systémů,
f) kategorie soukromoprávního uživatele údajů a údaje o ní
1. identifikátor kategorie,
2. název kategorie,
3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,
4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,
g) adresa sídla nebo adresa místa podnikání soukromoprávního uživatele údajů vyjádřená
referenční vazbou na registr osob; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného
v registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob, jinak se
vede ve formě referenční vazby na registr územní identifikace,
h) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiného právního předpisu, je-li se
zápisem do evidence spojen vznik soukromoprávního uživatele údajů,
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i) přerušení nebo pozastavení působení soukromoprávního uživatele údajů,
j) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiného právního předpisu, je-li
s výmazem z evidence spojen zánik soukromoprávního uživatele údajů.,
k) výčet a popis soukromoprávních systémů pro využívání údajů.
(4) Údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a f) jsou referenčními údaji.
(5) K referenčním údajům o orgánech veřejné moci a soukromoprávních uživatelích
údajů se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních
registrů
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
(6) Údaji o agendě jsou
a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend,
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné
moci vykonává svoji působnost nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů
oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů
vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech,
c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě včetně výčtu rolí pro danou
činnost; má-li činnost vykonávat územní samosprávný celek, je součástí popisu informace,
zda je činnost výkonem státní správy vykonávané v přenesené působnosti,
d) výčet a označení úkonů orgánu veřejné moci vykonávaných v rámci agendy jako úkony
vůči subjektu, který není orgánem veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení subjektu
a forma úkonu,
e) výčet a označení úkonů subjektu, který není orgánem veřejné moci, vykonávaných v rámci
agendy vůči orgánu veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení orgánu veřejné moci a forma
úkonu,
f) popis úkonů orgánu veřejné moci podle písmene d),
g) výčet orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají,
nebo jejich kategorie,
h) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
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i) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy zaregistrovány
a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří byli pro výkon agendy zaregistrováni,
a jejich identifikátor orgánu veřejné moci nebo identifikátor soukromoprávního uživatele
údajů,
j) výčet a struktura údajů vedených nebo vytvářených podle jiného právního předpisu v rámci
agendy a v případě, že jsou tyto údaje vedeny v agendovém informačním systému, rovněž
určení, které z nich jsou zapisovány do agendového informačního systému na základě jiné
skutečnosti, než je zpřístupnění údaje prostřednictvím referenčního rozhraní, a které lze
zpřístupnit pro výkon jiné agendy; to neplatí pro Generální inspekci bezpečnostních sborů
a Finančně analytický úřad,
k) výčet údajů vedených v základních registrech zpřístupněných pro výkon agendy a rozsah
oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání těchto údajů,
l) výčet a struktura údajů vedených v jiných agendových informačních systémech
zpřístupněných pro výkon dané agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům
využívání těchto údajů,
m) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán
veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů oprávněn využívat údaje ze základních
registrů nebo z agendových informačních systémů anebo je zapisovat, nejde-li o tento zákon,
n) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle písmene d), vyjádřená
referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle písmene d) na jiný orgán veřejné moci.
(7) Údaji o agendě zpravodajských služeb jsou
a) název agendy,
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě zpravodajská
služba vykonává svoji působnost,
c) výčet zpravodajských služeb, které agendu vykonávají,
d) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
e) výčet zpravodajských služeb, které byly pro výkon agendy zaregistrovány.
(8) Údaje uvedené v odstavci 6 s výjimkou údaje podle písmene f) a údaje uvedené
v odstavci 7 jsou referenčními údaji.
(9) K referenčním údajům o agendě se vedou provozní údaje zapisované
prostřednictvím informačního systému základních registrů
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
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c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
(10) Editorem údajů podle
a) odstavce 1 písm. a) a g) bodu 1, odstavce 3 písm. a) a f) bodu 1, písm. f) bodu 1
a písm. k), odstavce 5 písm. d), odstavce 6 písm. i) a editorem číselného kódu podle odstavce
6 písm. a) a identifikátoru úkonu podle odstavce 6 písm. d) a e) je Ministerstvo vnitra,
b) odstavce 1 písm. b) až f), písm. g) bodů 2 až 4 a písm. h) až k), odstavce 3 písm. b) až e),
písm. f) bodů 2 až 4 a písm. g) až j) a odstavce 6 písm. a) až c), písm. f) až h) a písm. j) až m)
a editorem údajů podle odstavce 6 písm. d) a e) s výjimkou identifikátoru úkonu, je
ohlašovatel agendy; ohlašovatel agendy údaje zapisuje prostřednictvím informačního systému
registru práv a povinností neprodleně po ohlášení agendy,
c) odstavce 1 písm. l) a m) a odstavce 6 písm. n) je orgán veřejné moci, o jehož pracoviště se
jedná, který převedl výkon úkonu nebo který je správcem informačního systému veřejné
správy; orgán veřejné moci údaje zapisuje prostřednictvím informačního systému registru
práv a povinností neprodleně po zřízení pracoviště, převedení výkonu úkonu nebo vytvoření
informačního systému veřejné správy.
(11) Údaje uvedené v odstavcích 1, 3, 6 a 7 jsou veřejně přístupné způsobem
umožňujícím dálkový přístup; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské
služby46), Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo Finančně analytického úřadu.
§ 52
Údaje o právech a povinnostech osob
(1) Referenčními údaji o právech a povinnostech osob jsou údaje o rozhodnutích nebo
jiných úkonech orgánů veřejné moci, včetně veřejnoprávních smluv a opatření obecné povahy
(dále jen „rozhodnutí“), na jejichž základě dochází ke změně referenčního údaje v registru
obyvatel nebo registru osob; referenčními údaji o rozhodnutích jsou
a) název orgánu veřejné moci, který rozhodnutí vydal, a identifikátor tohoto orgánu veřejné
moci,
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí
vydáno,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby
ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo
název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru
osob, kterým právo nebo povinnost vznikly,
d) název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno,
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e) vymezení práva nebo povinnosti subjektu podle písmene c), kterých se rozhodnutí týká,
f) údaj, který je rozhodnutí přidělen orgánem veřejné moci, který rozhodnutí vydal,
na základě zaevidování rozhodnutí v evidenci dokumentů,
g) datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinků rozhodnutí,
h) označení rolí podle § 51 odst. 6 písm. c), jejichž nositelé mají přístup k referenčním údajům
oprávnění k využívání referenčního údaje o vydaném rozhodnutí.
(2) Údaji o právech a povinnostech osob jsou dále údaje o určitém právu nebo
povinnosti osoby, pokud jiný právní předpis stanoví, že se o nich vedou údaje v registru podle
tohoto zákona; v tomto případě referenčními údaji jsou
a) určité právo nebo povinnost, vymezené vazbou na příslušné ustanovení jiného právního
předpisu a konkretizované tak, aby bylo zcela zřejmé, o jaké právo nebo povinnost a v jakém
jejich rozsahu jde,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby
ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo
název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru
osob, kterým právo nebo povinnost vznikly,
c) název a kód agendy, při jejímž výkonu právo nebo povinnost vznikly.
(3) Editorem údajů podle odstavců 1 a 2 je orgán veřejné moci, který zapisuje podle
jiného právního předpisu příslušné údaje do agendového informačního systému.
(4) Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se vedou způsobem, který vylučuje jejich
sdružování ve vazbě na jednotlivé fyzické osoby.
(5) K údajům o právech a povinnostech se vedou provozní údaje zapisované
prostřednictvím informačního systému základních registrů
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
§ 52a
Informační systém registru práv a povinností
veřejné

(1) Informační systém registru práv a povinností slouží k zápisu údajů o orgánech
moci, soukromoprávních uživatelích údajů, jimi vykonávaných agendách
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a agendových, agendových informačních systémech a soukromoprávních systémech pro
využívání údajů do registru práv a povinností.
(2) Správcem informačního systému registru práv a povinností je Ministerstvo vnitra.
Informační systém registru práv a povinností je agendovým informačním systémem.
(3) V informačním systému registru práv a povinností se o všech v něm vedených
údajích vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li
správci informačního systému registru práv a povinností známa.
§ 52b
Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů
(1) Ministerstvo vnitra vede v informačním systému registru práv a povinností rejstřík
orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů. V rejstříku orgánů veřejné moci
a soukromoprávních uživatelů údajů jsou vedeny o orgánu veřejné moci údaje stanovené
v § 51 odst. 1 a údaj o datu zániku orgánu veřejné moci a o soukromoprávním uživateli údajů
údaje stanovené v § 51 odst. 3.
(2) Orgán veřejné moci, který vede evidenci orgánů veřejné moci, pokud tyto orgány
veřejné moci vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto
orgánů veřejné moci se zápisem do této evidence, nebo orgán veřejné moci, který uděluje
oprávnění k výkonu působnosti orgánu veřejné moci, oznámí neprodleně vznik, přerušení
nebo pozastavení výkonu působnosti anebo zánik orgánu veřejné moci Ministerstvu vnitra
v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Není-li takový orgán veřejné moci, oznámí neprodleně vznik,
přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti anebo zánik orgánu veřejné moci ústřední
správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik orgánu veřejné moci nejbližší, a není-li ho,
Ministerstvo vnitra.
(3) Ohlašovatel agendy oznámí neprodleně vznik, přerušení nebo pozastavení
působení anebo zánik soukromoprávního uživatele údajů Ministerstvu vnitra v elektronické
podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(4) Oznámení podle odstavců 2 a 3 obsahuje údaje uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou
údajů podle písmen a), d), l) a m), a údaje uvedené v § 51 odst. 3, s výjimkou údajů podle
písmen a) a d) a), d) a k). Ministerstvo vnitra na základě oznámení zapíše orgán veřejné moci
nebo soukromoprávního uživatele údajů do rejstříku orgánů veřejné moci
a soukromoprávních uživatelů údajů.
(5) Ústřední správní úřad, do jehož působnosti kategorie náleží, zašle podklady
pro zápis kategorie do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů
v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(6) Podklady podle odstavce 5 jsou
a) název kategorie,
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b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které vymezuje kategorii,
c) orgán veřejné moci, do jehož působnosti kategorie náleží,
d) výčet orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů, které do kategorie
náleží.
(7) Ministerstvo vnitra na základě podkladů zapíše kategorii do rejstříku orgánů
veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.
(8) Ustanovení odstavců 2 až 6 se užijí obdobně pro ohlášení změny údaje vedeného
v rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.
§ 52c
Rejstřík informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání
údajů
(1) Ministerstvo vnitra vede v informačním systému registru práv a povinností rejstřík
informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů.
V rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů
pro využívání údajů jsou vedeny údaje podle § 51 odst. 1 písm. m) a § 51 odst. 3 písm. k).
(2) Orgán veřejné moci, který je správcem informačního systému veřejné správy, nebo
soukromoprávní uživatel údajů, který je správcem soukromoprávního systému
pro využívání údajů, zašle podklady pro zápis údajů o spravovaném informačním systému
veřejné správy nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů v elektronické
podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(3) Ministerstvo vnitra na základě podkladů podle odstavce 2 zapíše údaje
o informačním systému veřejné správy nebo soukromoprávním systému pro využívání
údajů do rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů
pro využívání údajů a přidělí informačnímu systému veřejné správy nebo
soukromoprávnímu systému pro využívání údajů jednoznačný identifikátor, který zapíše
do rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů
pro využívání údajů.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí obdobně pro ohlášení změny údajů vedených
v rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů
pro využívání údajů.
§ 54
(1) Ohlášení agendy podle § 53 obsahuje
a) údaje uvedené v § 51 odst. 6, s výjimkou údaje podle § 51 odst. 6 písm. i) a n),
identifikátoru úkonu podle § 51 odst. 6 písm. d) a e) a kódu agendy,
b) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy, pokud je ohlašovatel
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agendy k tomuto účelu stanovil,
c) výčet údajů vedených v základních registrech nebo v jiných agendových informačních
systémech, které ohlašovatel agendy požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, a rozsah
oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání těchto údajů, který ohlašovatel požaduje,
nebo výčet údajů vedených v základních registrech anebo v jiných agendových informačních
systémech zpřístupněných pro výkon agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům
využívání těchto údajů stanovené zvláštním právním předpisem,
d) formuláře v elektronické podobě pro podání a jiné úkony, nevylučuje-li jiný právní předpis
stanovící náležitosti výkonu agendy použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě
nebo nepožaduje-li jiný právní předpis stanovící náležitosti výkonu agendy použití zvláštního
formuláře, který není možno bez omezení tisknout, zpřístupnit či distribuovat, anebo není-li
použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě s ohledem na povahu úkonu v agendě
účelné; formuláře se předloží ve formátu, vlastnostech a struktuře, kterou Ministerstvo vnitra
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) V případě údajů podle odstavce 1 písm. c) ohlašovatel agendy uvede výčet údajů
a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání těchto údajů, které jsou potřebné
pro výkon agendy, a potřebu každého uvedeného údaje pro výkon agendy a rozsahu
oprávnění k přístupu k tomuto údaji využívání tohoto údaje odůvodní; přitom dbá, aby výčet
údajů a rozsah oprávnění umožnil efektivní výkon agendy a minimalizoval potřebu
poskytování těchto údajů subjekty, které nejsou orgánem veřejné moci. Stanoví-li výčet údajů
vedených v základních registrech nebo v jiných agendových informačních systémech
zpřístupněných pro výkon agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání
těchto údajů zvláštní právní předpis, ohlašovatel agendy uvede výčet údajů a rozsah
oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání těchto údajů stanovené zvláštním právním
předpisem; v takovém případě potřebu každého uvedeného údaje pro výkon agendy a rozsahu
oprávnění k přístupu k tomuto údaji využívání tohoto údaje neodůvodňuje.
(3) Ohlašovatel agendy zasílá ohlášení agendy obsahující údaje podle odstavce 1
nejdříve v den, kdy nabyl platnosti právní předpis, který stanoví náležitosti výkonu agendy,
a to ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Ministerstvo vnitra zašle správci základního registru a správci agendového
informačního systému, do něhož je požadován přístup ve kterých se vedou údaje, které
ohlašovatel agendy požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, ohlášení podle odstavce 1
ke stanovisku z hlediska způsobilosti základního registru nebo agendového informačního
systému zpřístupnit požadované údaje pro výkon agendy a vhodnosti zpřístupnit požadované
údaje pro výkon agendy; to neplatí v případě, kdy přístup k požadovaným údajům stanoví
zvláštní právní předpis. Ministerstvo vnitra dále zašle správci referenčního rozhraní ohlášení
podle odstavce 1 ke stanovisku z hlediska realizovatelnosti vazeb mezi agendovými
informačními systémy. Správci zasílají stanoviska prostřednictvím informačního systému
registru práv a povinností ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(5) Ministerstvo vnitra na základě ohlášení podle odstavce 1 a kladných stanovisek
podle odstavce 4, jsou-li potřeba, provede registraci agendy, přidělí kód agendy a identifikátor
úkonu podle § 51 odst. 6 písm. d) a údaje o agendě zařadí do číselníku agend podle § 51
odst. 6 písm. a).
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(6) Ministerstvo vnitra sdělí ohlašovateli agendy, že agenda byla registrována, a uvede
kód agendy. Zároveň zašle Ministerstvo vnitra subjektům, které agendu vykonávají, sdělení,
že příslušná agenda byla registrována, a zveřejní na portálu veřejné správy formuláře podle
odstavce 1 písm. c) d) spolu s údaji podle § 51 odst. 6 písm. d) až f) a písm. i) až k).
(7) Pokud dojde po registraci agendy ke změně údajů nebo dalších podkladů, které
byly podle odstavce 1 obsaženy v ohlášení agendy, postupuje se přiměřeně jako při registraci
agendy.
§ 54a
(1) Pokud Ministerstvo vnitra shledá v ohlášení agendy podle § 53 nedostatky, vyzve
ohlašovatele agendy k jejich odstranění, přičemž mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. Ve
výzvě ohlašovateli Ministerstvo vnitra sdělí, jaké nedostatky v ohlášení agendy shledalo
s uvedením odkazu na konkrétní ustanovení tohoto zákona.
(2) Pokud správce základního registru, správce agendového informačního systému
nebo správce referenčního rozhraní nezaujme k ohlášení agendy kladné stanovisko,
Ministerstvo vnitra vyzve ohlašovatele agendy, aby v ohlášení zohlednil, je-li to možné,
důvod, který vedl správce základního registru, správce agendového informačního systému
nebo správce referenčního rozhraní k nezaujetí kladného stanoviska.
(3) Nezohlední-li ohlašovatel agendy důvod, který vedl správce základního registru,
správce agendového informačního systému nebo správce referenčního rozhraní k nezaujetí
kladného stanoviska, ohlašovatel agendy trvá na využití zpřístupnění údajů ze základního
registru nebo jiného agendového informačního systému pro výkon agendy a správce
základního registru nebo správce agendového informačního systému je podřízený vládě a na
svém stanovisku trvá, o využití zpřístupnění údajů ze základního registru nebo jiného
agendového informačního systému pro výkon agendy rozhodne vláda.
(4) Nezohlední-li ohlašovatel agendy důvod, který vedl správce základního registru,
správce agendového informačního systému nebo správce referenčního rozhraní k nezaujetí
kladného stanoviska, ohlašovatel agendy trvá na využití zpřístupnění údajů ze základního
registru nebo jiného agendového informačního systému pro výkon agendya správce
základního registru nebo správce agendového informačního systému není podřízený vládě
a na svém stanovisku trvá,údaje ze základního registru nebo jiného agendového informačního
systému pro výkon agendy lze využít pouze v rozsahu, v jakém to stanovisko správce
základního registru nebo správce agendového informačního systému umožňuje.
(5) Je-li důvodem, který vedl správce základního registru nebo správce agendového
informačního systému k nezaujetí kladného stanoviska, výčet údajů vedený v základním
registru nebo agendovém informačním systému, které ohlašovatel agendy požaduje
zpřístupnit pro výkon agendy, nebo rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání
těchto údajů, který ohlašovatel požaduje, a postupuje-li se podle odstavce 3, vláda určí pouze
takový výčet údajů nebo rozsah oprávnění, které jsou potřebné k výkonu agendy, současně
však dbá, aby výčet údajů nebo rozsah oprávnění umožnil efektivní výkon agendy
a minimalizoval potřebu poskytování těchto údajů subjekty, které nejsou orgánem veřejné
moci. Ministerstvo vnitra zprostředkuje vládě stanovisko Úřadu k části rozsahu údajů nebo
rozsahu oprávnění, která je sporná; Úřad své stanovisko projedná s ohlašovatelem agendy
před jeho předáním Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra poskytne vládě stanovisko
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správce základního registru nebo správce agendového informačního systému.
(6) V případě postupu podle odstavce 2 až 5 Ministerstvo vnitra provede registraci
agendy se zohledněním výsledku tohoto postupu.
Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy
§ 55
(1) Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů oznámí Ministerstvu
vnitra vykonávání agendy do 30 dnů ode dne registrace agendy podle § 53, 54 a 54a nebo
jeho zápisu do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.
(2) Oznámení o vykonávání agendy obsahuje
a) název a identifikátor orgánu veřejné moci nebo obchodní firmu nebo název anebo
jméno, popřípadě jména, a příjmení a identifikátor soukromoprávního uživatele údajů,
který žádá o registraci pro výkon agendy,
b) kód agendy podle číselníku agend podle § 51 odst. 6 písm. a),
c) označení rolí určených pro danou agendu podle § 51 odst. 6 písm. c), které orgán veřejné
moci nebo soukromoprávní uživatel údajů pro výkon agendy požaduje přiřadit,
d) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy nebo označení
soukromoprávního systému pro využívání údajů,
e) adresu pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle § 51odst. 6 písm. d),
nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle § 51odst. 6 písm. d) na jiný orgán veřejné moci.
(3) Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů zasílá oznámení
o vykonávání agendy obsahující údaje podle odstavce 2 ve struktuře, kterou Ministerstvo
vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Registrace orgánu veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů
pro výkon agendy může být provedena pouze tehdy, pokud je příslušná agenda registrována
podle § 53, 54 a 54a a údaje o ní vedeny v číselníku agend podle § 51 odst. 6 písm. a).
(5) Pokud Ministerstvo vnitra neshledá v oznámení o vykonávání agendy nedostatky,
provede registraci orgánu veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů pro výkon
agendy.
§ 56
(1) Ministerstvo vnitra sdělí orgánu veřejné moci, který oznámil vykonávání agendy,
nebo soukromoprávnímu uživateli údajů, který oznámil vykonávání agendy, že byl
zaregistrován jako orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů, který danou
agendu vykonává.
(2) Ministerstvo vnitra zařadí údaj o registraci orgánu veřejné moci nebo
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soukromoprávního uživatele údajů pro výkon agendy do seznamu podle § 51odst. 6
písm. i).
(3) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, odpovídá za
a) určení fyzických osob, které jsou nositeli rolí, a za provádění změn v těchto určeních,
b) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům
vedeným v agendových informačních systémech a k údajům vedeným v základních registrech
využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních
systémech na základě oprávnění, které získal,
c) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům
vedeným v agendových informačních systémech a k údajům vedeným v základních registrech
využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních
systémech v souvislosti s oprávněním soukromoprávních uživatelů údajů k jejich využívání,
využívají-li soukromoprávní uživatelé údajů tyto údaje prostřednictvím jím
spravovaného agendového informačního systému.
(4) Soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy,
odpovídá za
a) určení fyzických osob, které jsou nositeli rolí, a za provádění změn v těchto určeních,
b) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému využívání údajů
vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech v souvislosti
s oprávněním soukromoprávního uživatele údajů k jejich využívání.
(4) (5) Správa základních registrů umožňuje přístup orgánů veřejné moci
a soukromoprávních uživatelů údajů, jejichž agendy byly registrovány, k údajům v základních
registrech a k údajům v agendových informačních systémech vedeným v základních
registrech nebo agendových informačních systémech, a to v rozsahu registrovaných rolí.
(5) (6) Pokud dojde po registraci ke změně údajů, které byly podle § 55 odst. 2
obsaženy v oznámení o vykonávání agendy, postupuje se přiměřeně jako při registraci orgánu
veřejné moci pro výkon agendy.
§ 56a
(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, nebo
soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy, může za
účelem uplatňování opatření podle § 56 odst. 3 písm. b) a c) a § 56 odst. 4 písm. b) provést
autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role. Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován
pro výkon agendy, nebo soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro
výkon agendy, využívá k autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role, informační
systém sloužící k autentizaci fyzických osob, které jsou nositeli rolí, (dále jen „autentizační
informační systém“) nebo informační systém, jehož je správcem.
(2) Správcem autentizačního informačního systému je Ministerstvo vnitra.
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(3) V autentizačním informačním systému jsou o fyzické osobě, která je nositelem
role, vedeny
a) údaje v rozsahu
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
4. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
5. datum úmrtí a
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu autentizace.
(4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 a 2 a odstavce 3 písm. b) se uchovávají
nejdéle po dobu dvou let po zániku oprávnění fyzické osoby, která je nositelem role,
k přístupu k údajům vedeným v základních registrech využití údajů vedených v základních
registrech nebo agendových informačních systémech.
(5) Soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy
a který využívá k autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role, autentizační
informační systém, využívá pro účely autentizace fyzické osoby, která je nositelem role,
z registru obyvatel údaje
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) čísla identifikačních dokladů,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
e) datum úmrtí.
§ 57
(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, vede záznamy
o přístupu k údajům vedeným v základních registrech, nejde-li o přístup k údajům veřejně
přístupným, a uchovává je po dobu 2 let; záznam obsahuje
a) uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role a která přístup učinila,
b) roli podle § 51 odst. 5 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba přístup učinila ,
c) výčet údajů, ke kterým fyzická osoba, která je nositelem role, získala přístup,
d) datum a čas přístupu ,
e) důvod a konkrétní účel přístupu .
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(2) Ministerstvo vnitra vede pro účely správy autentizačního informačního systému
záznamy o přístupu k údajům vedeným v základních registrech, nejde-li o přístup k údajům
veřejně přístupným , a uchovává je po dobu 2 let; záznam obsahuje
a) agendový informační systém, kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby, která je
nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají nebo poskytují,
b) roli podle § 51 odst. 5 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba přístup učinila,
c) výčet údajů, ke kterým byl získán přístup,
d) datum a čas přístupu,
e) důvod a konkrétní účel přístupu.
(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, nebo
soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy, vede
záznamy o využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových
informačních systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává je
po dobu 2 let; záznam obsahuje
a) uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro
jehož účely se údaje využívají,
b) roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila,
c) výčet údajů, které byly využity,
d) datum a čas využití údajů,
e) důvod a konkrétní účel využití údajů.
(2) Ministerstvo vnitra vede pro účely správy autentizačního informačního
systému záznamy o využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových
informačních systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává je
po dobu 2 let; záznam obsahuje
a) označení agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro
využívání údajů, jejichž prostřednictvím byly údaje využity, kód agendy, uživatelské
jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se
údaje využívají,
b) roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila,
c) výčet údajů, které byly využity,
d) datum a čas využití údajů,
e) důvod a konkrétní účel využití údajů.
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(3) Pokud k údajům v základním registru nebo agendovém informačním systému
přistupuje agendový informační systém, který přebírá údaje ze základního registru nebo
agendového informačního systému za účelem automatického zpřístupňování těchto údajů,
údaj podle odstavce 1 písm. a) se nevede.
(4) Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů předává záznamy
podle odstavce 1 Ministerstvu vnitra na jeho žádost. Ministerstvo vnitra může tyto záznamy
požadovat pouze v souvislosti se zajištěním bezpečnosti informačního systému základních
registrů, informačního systému sdílené služby, agendových informačních systémů
a základních registrů nebo výkonem kontroly.
(5) Požádá-li o to orgán veřejné moci oprávněný podle jiného právního předpisu
k přístupu k údaji o uživatelském jménu využití uživatelského jména fyzické osoby, která je
nositelem role, která učinila přístup využila údaj ze základního registru nebo agendového
informačního systému53), předá mu orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel
údajů uvedený v odstavci 1 také jméno a příjmení této osoby.
§ 58
Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností
(1) Fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“) se poskytnou referenční nebo provozní
údaje, které jsou k ní vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě
žádosti podané
a) elektronicky,
b) v listinné podobě, nebo
c) osobně.
(2) Elektronicky lze podat žádost na elektronickém formuláři zpřístupněném
Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem.
(3) Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může
subjekt údajů zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, krajskému úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také Ministerstvu vnitra;
žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje,
je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému
směřuje.
(4) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavců 2 a 3 musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu,
d) adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,
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e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.
(5) O poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt
údajů požádat osobně u kontaktního místa veřejné správy, u kteréhokoli obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo krajského úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také
u Ministerstva vnitra; subjekt údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt údajů provede
svoji identifikaci pomocí elektronicky čitelného identifikačního dokladu a autentizuje se
pomocí bezpečnostního osobního kódu, má-li ho zadán a je-li to technicky umožněno.
(6) Údaje z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytuje správní orgán,
u kterého byla žádost podána.
(7) O poskytnutí údajů žádá zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo
společně se subjektem údajů jeho podpůrce, pokud je subjekt údajů osobou,
a) která je mladší 15 let,
b) jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu tak, že není způsobilá k jednání podle
odstavce 1, nebo
c) která má soudem schválenou smlouvu o nápomoci nebo o zastoupení členem domácnosti.
(8) Je-li žádost podle odstavce 7 podána v listinné podobě, musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem osoby, která žádá o poskytnutí údajů; úředně ověřený podpis se
nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči
kterému směřuje. Osoba žádající za subjekt údajů podle odstavce 7 musí dále prokázat svoji
totožnost.
(9) Údaje vyžádané podle odstavce 7 se poskytnou zákonnému zástupci, opatrovníku,
členu domácnosti, nebo subjektu údajů v případě podání žádosti společně s jeho podpůrcem.
(10) Za subjekt údajů může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní
plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se poskytnou zmocněnci.
(11) Údaje vedené podle § 18 odst. 5 písm. a) a b) lze poskytnout za období 2 let
zpětně od data podání žádosti.
§ 58a
(1) Na žádost subjektu údajů staršího 18 let mohou být z registru obyvatel a registru
práv a povinností poskytnuty referenční údaje v jím vymezeném rozsahu jiné fyzické nebo
právnické osobě do datové schránky této osoby. Subjekt údajů může svůj souhlas
s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické
nebo právnické osobě kdykoliv odvolat. Fyzická nebo právnická osoba, které byly údaje
podle věty první poskytnuty, nesmí poskytnuté údaje předat dalším osobám bez výslovného
souhlasu subjektu údajů17). Součástí poskytnutých údajů jsou též údaje o subjektu údajů
v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu.
(2) Subjekt údajů, který požádá o poskytnutí svých referenčních údajů z registru
obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické osobě nebo právnické osobě, postupuje
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podle § 58 odst. 2 a 3.
(3) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě obsahuje údaje o žadateli stanovené
v § 58 odst. 4 a dále údaje o jiné fyzické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu,
d) adresa místa pobytu, popřípadě jiná kontaktní adresa,
e) identifikátor datové schránky.
(4) Žádost o poskytnutí údajů právnické osobě obsahuje údaje o žadateli stanovené
v § 58 odst. 4 a dále údaje o právnické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu
a) obchodní firma nebo název,
b) adresa sídla,
c) identifikační číslo osoby,
d) identifikátor datové schránky.
(5) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické nebo právnické osobě dále obsahuje výčet
údajů, které mají být poskytnuty, popřípadě doplňující informaci žadatele určenou pro jinou
fyzickou nebo právnickou osobu.
(6) Správní orgán, u kterého byla žádost podána, přidělí záznamu o udělení souhlasu
identifikátor souhlasu, a to prostřednictvím informačního systému sloužícího k předávání
žádostí.
(7) Na základě odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím referenčních údajů
podle odstavce 1 se jiné fyzické nebo právnické osobě zašle sdělení o ukončení poskytování
referenčních údajů. Sdělení obsahuje údaje o subjektu údajů v rozsahu jméno, popřípadě
jména, příjmení a adresa místa pobytu a údaje o jiné fyzické osobě uvedené v odstavci 3 nebo
údaje o právnické osobě uvedené v odstavci 4. Sdělení dále obsahuje datum a čas udělení
a odvolání souhlasu s poskytnutím údajů.
§ 59
(1) Subjektu, o němž jsou vedeny údaje v registru práv a povinností, nejde-li
o fyzickou osobu, se údaje, které jsou k němu vedeny v registru práv a povinností, poskytnou
obdobně podle § 58, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 1 musí obsahovat
a) název nebo obchodní firmu subjektu,
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b) identifikační číslo subjektu nebo obdobný údaj,
c) adresu sídla subjektu,
d) údaje o fyzické osobě, která jménem subjektu žádá o poskytnutí údajů, a to
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. datum a místo narození,
3. číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li tato
fyzická osoba držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,
e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.
§ 60
(1) V případech, kdy byly údaje z registru obyvatel, registru osob, registru práv
a povinností nebo prostřednictvím informačního systému sdílené služby poskytnuty
pro zajišťování
a) bezpečnosti České republiky,
b) obrany České republiky,
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů,
a orgán veřejné moci, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění
záznamu o provozních údajích z registru obyvatel podle § 18 odst. 5, záznamu o provozních
údajích z registru osob podle § 26 odst. 4 nebo záznamu podle § 7 odst. 4 dalším subjektům
nebo záznamu podle § 57 odst. 1 jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění
některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení
záznam o poskytnutí údajů záznamy zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu
orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití údajů, nebo
orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního
předpisu49). Správce informačního systému má k tomuto záznamu záznamům přístup pouze
v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle jiného právního
předpisu1).
(2) Ten, kdo údaje z registru obyvatel, registru osob, registru práv a povinností nebo
prostřednictvím informačního systému sdílené služby podle odstavce 1 využil, je povinen
správci registru obyvatel, správci registru osob, správci registru práv a povinností nebo
správci informačního systému sdílené služby písemně oznámit údaje umožňující jeho
identifikaci a identifikaci fyzické osoby, která je nositelem role, požadující využití údajů jeho
jménem a dále oznámit, kdy pominuly důvody blokace zpřístupnění záznamu o využití údajů
záznamů podle odstavce 1.
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(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými
prostředky.
§ 61
Poskytování údajů z registru osob
(1) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. a), d) až s) a u), údaj
vedený o osobě podle § 26 odst. 2 písm. w) a provozní údaje podle § 26 odst. 4 písm. a) až d)
jsou veřejné.
(2) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. b), c) a u) jsou
neveřejné a poskytují se na žádost subjektu údajů nebo, orgánu veřejné moci nebo
soukromoprávního uživatele údajů, pokud je k využívání těchto údajů oprávněn pro výkon
agendy.
(3) Provozní údaj podle § 26 odst. 4 písm. e) se poskytuje na žádost subjektu údajů,
a to za období 2 let zpětně ode dne podání žádosti; ustanovení § 14 odst. 4 § 14 odst. 3 tím
není dotčeno.
(4) Údaje podle odstavců 1 a 2 se poskytují prostřednictvím agendových informačních
systémů.
§ 62a
Referenční údaje Údaje zapisuje a údaje ze základních registrů na žádost poskytuje
obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část
hlavního města Prahy a kraj v přenesené působnosti.
§ 62c
Údaje z informačních systémů veřejné správy spravovaných zpravodajskými službami
nelze zpřístupnit pro výkon jiných agend.
§ 62d
(1) Ministerstvo vnitra kontroluje u orgánů veřejné moci a soukromoprávních
uživatelů údajů dodržování povinností stanovených tímto zákonem.
(2) Zjistí-li Ministerstvo vnitra při kontrole podle odstavce 1 nedostatky, vyzve
orgán veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů, aby v jím stanovené lhůtě
zjednal nápravu. Tato lhůta nesmí přesáhnout 6 měsíců.
(3) Ministerstvo vnitra může v případě, že soukromoprávní systém pro využívání
údajů ohrožuje referenční rozhraní, základní registr nebo agendový informační systém,
znemožnit využití služby referenčního rozhraní, základního registru nebo agendového
informačního systému soukromoprávním systémem pro využívání údajů.
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§ 66
(1) Správce registru územní identifikace při vytváření registru územní identifikace
zapíše
a) údaje o katastrálních územích a pozemcích z katastru nemovitostí,
b) údaje o stavebních objektech z katastru nemovitostí,
c) údaje o stavebních objektech nezapisovaných do katastru nemovitostí z registru sčítacích
obvodů a budov vedeného Českým statistickým úřadem,
d) vybrané údaje o stavebních objektech z katastru nemovitostí a z registru sčítacích obvodů a
budov,
e) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy z katastru
nemovitostí,
f) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti z katastru nemovitostí,
g) údaje o území obcí z katastru nemovitostí,
h) údaje o územích městských částí hlavního města Prahy a správních obvodech v hlavním
městě Praze z registru sčítacích obvodů a budov,
i) údaje o územích městských částí nebo městských obvodů statutárních měst z registru
sčítacích obvodů a budov,
j) údaje o základních sídelních jednotkách z registru sčítacích obvodů a budov,
k) údaje o částech obce a ulicích z informačního systému vedeného Ministerstvem práce
a sociálních věcí,
l) údaje o adresním místě z informačního systému vedeného Ministerstvem práce a sociálních
věcí.
(2) Správci informačních systémů veřejné správy uvedených v odstavci 1 poskytnou
potřebné údaje správci registru územní identifikace, a to nejpozději do 15 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Správce registru územní identifikace zpracuje údaje poskytnuté podle odstavců 1
a 2 a nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona je zapíše do registru územní
identifikace.
(4) Technickoekonomické atributy stavebního objektu zapsané podle odstavce 1
může správce registru územní identifikace doplnit nebo opravit i po uplynutí lhůty podle
odstavce 3, pokud tyto údaje získá z dalších vhodných zdrojů.
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§ 69
Zmocňovací ustanovení
(1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou stanoví
a) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,
b) způsob zápisu adresy,
c) způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,
d) způsob, jakým obce a Ministerstvo vnitra poskytují správci registru lokalizační údaje
územních prvků a územně evidenčních jednotek,
e) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady
a technické a bezpečnostní parametry,
f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich
poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření,
reprodukci a šíření,
g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek,
h) provozní podmínky a popis rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace
a nemovitostí a k vytěžování databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Vláda stanoví nařízením harmonogram a technický způsob provedení opatření
podle § 64 až 68.
(3) Ministerstvo vnitra vyhláškou stanoví
a) seznam položek popisu informačního systému veřejné správy podle § 51 odst. 1 písm. m)
a soukromoprávního systému pro využívání údajů podle § 51 odst. 3 písm. k),
b) osnovu popisu úkonů orgánu veřejné moci podle § 51 odst. 6 písm. f).
____________________
1)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 89 a násl. zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti.
4)
§ 2 písm. c) a § 3 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.
6)
§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.
7)
§ 88 až 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9)
Například Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými
státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně.
10)
Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
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11)

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
12)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
15)
Například zákon č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16)
Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 13/1993 Sb., celní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní
informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
17)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
20)
§ 17 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.
21)
Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26)
§ 4 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona
č. 145/2001 Sb.
27)
§ 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona
č. 138/2006 Sb.
28)
Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
31)
§ 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
32)
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
33)
§ 18 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.
34)
§ 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
35)
Zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
37)
§ 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38)
§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
39)
§ 27 písm. h) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
40)
§ 2 písm. s) zákona č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41)
§ 27 písm. a) a b) zákona č. 344/1992 Sb.
42)
§ 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.
43)
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 13 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.
44)
Zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
45)
Například § 64a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 32/2008 Sb.
46)
§ 2 zákona č. 153/1994 Sb.
§ 13 zákona č. 154/1994 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
§ 13 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.
47)
Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
49)
§ 29 zákona č. 101/2000 Sb.
50)
§ 90 zákona č. 121/2000 Sb.
51)
§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
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zákon), ve znění zákona č. 127/2005 Sb.
52)
Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.
53)
Například § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 153/1994 Sb.
54)
§ 2 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
55)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016
o podpoře volného pobytu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých
veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.
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Změna zákona o pojišťovnictví
§ 129
(1) Při provozování neživotních pojištění, u kterých je povinnost uzavřít pojistnou
smlouvu stanovena zákonem, má v řízení správním i soudním pojišťovna při šetření pojistné
události postavení účastníka řízení.
(2) Je-li příčinou vzniku pojistné události z pojištění podle odstavce 1 dopravní
nehoda, poskytne pojišťovně na její písemnou žádost údaje týkající se této nehody příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Policie České republiky, a to v rozsahu a za
podmínek podle zákona upravujícího silniční provoz.
(3) Kancelář a pojišťovna využívají k plnění svých povinností stanovených právním
předpisem údaje
a) ze základního registru obyvatel,
b) z informačního systému evidence obyvatel,
c) z informačního systému cizinců,
d) z informačního systému evidence občanských průkazů a
e) z informačního systému evidence cestovních dokladů.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil,
e) státní občanství, a
f) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů.
(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
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d) místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo
zastoupení členem domácnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který smlouvu nebo
zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
včetně čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku
zastoupení členem domácnosti,
i) datum úmrtí a
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát nebo okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa pobytu,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího
a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
i) datum úmrtí a
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(7) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou
a) číslo občanského průkazu,
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b) datum vydání občanského průkazu,
c) označení úřadu, který občanský průkaz vydal a
d) datum skončení platnosti občanského průkazu.
(8) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. e) jsou
a) číslo a druh cestovního dokladu,
b) datum vydání cestovního dokladu,
c) datum skončení platnosti cestovního dokladu a
d) označení orgánu, který cestovní doklad vydal.
(9) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců,
informačního systému evidence občanských průkazů nebo informačního systému evidence
cestovních dokladů, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(10) Z údajů uvedených v odstavcích 4 až 8 lze v konkrétním případě využít vždy jen
takové údaje, které jsou v dané věci nezbytné.
(11) (9) Kancelář a pojišťovna jsou oprávněny zřídit a spravovat informační systém,
který Kanceláři nebo pojišťovně umožňuje využívat údaje vedené v informačním systému
veřejné správy, včetně údajů vedených v základním registru (dále jen „systém pro využívání
údajů“). Nezřídila-li pojišťovna systém pro využívání údajů, může využívat uvedené údaje
prostřednictvím systému pro využívání údajů zřízeného a spravovaného Kanceláří.
(12) Systém pro využívání údajů musí splňovat podmínky pro realizaci vazeb mezi
informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle zákona
o informačních systémech veřejné správy.
(13) (10) Systém pro využívání údajů musí umožnit dálkové a nepřetržité
vyhodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů
podle zvláštního právního předpisu42).
(14) Ministerstvo vnitra kontroluje, zda systém pro využívání údajů splňuje podmínky
podle odstavce 12. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že systém pro využívání údajů nesplňuje
podmínky podle odstavce 12, vyzve Kancelář nebo pojišťovnu, aby v jím stanovené lhůtě
zjednaly nápravu. Tato lhůta nesmí přesáhnout 6 měsíců.
(15) Ministerstvo vnitra může v případě, že systém pro využívání údajů ohrožuje
referenční rozhraní podle zákona o informačních systémech veřejné správy, znemožnit
využívání údajů prostřednictvím tohoto systému do doby, než bude zjednána náprava.
(16) Ustanovení zákona o základních registrech upravující identifikátory fyzických osob
a právnických osob a kód agendy, s výjimkou pravidla o identifikaci fyzické osoby
v jednotlivé agendě pouze jedním agendovým identifikátorem, se pro Kancelář nebo
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pojišťovnu použijí obdobně. Agendový identifikátor fyzické osoby jednoznačně přiřazený
záznamu o fyzické osobě v systému pro využívání údajů se odvozuje rovněž z identifikátoru
soukromoprávního uživatele údajů podle zákona o základních registrech přiděleného
Kanceláři nebo pojišťovně.
(17) Ustanovení zákona o základních registrech upravující registraci orgánu veřejné
moci pro výkon agendy se pro Kancelář nebo pojišťovnu použijí obdobně.
____________________
42)
Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských
a potravinářských produktů a jejím zneužití
§ 7a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru
obyvatel tyto 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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému
cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a stát narození,
c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
d) druh a adresa místa pobytu,
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e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna zákona o krajském referendu
§ 12
Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru
(1) Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor krajskému
úřadu, který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho
podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí
této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce.
(2) Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené podle § 10 a 11 nebo
obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, krajský úřad neprodleně písemně vyzve
zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů,
odstranil. Současně krajský úřad návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí
a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru.
(3) V případě, že krajský úřad nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného
výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh
přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný.
(4) Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada kraje k projednání
zastupitelstvu kraje na jeho nejbližším zasedání.
(5) Na doručování písemností se použijí ustanovení správního řádu.
(6) Krajský úřad pro účely kontroly návrhu přípravného výboru a podpisových listin
využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(7) Krajský úřad pro účely kontroly návrhu přípravného výboru a podpisových listin
využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
e) omezení svéprávnosti.
(8) Z údajů podle odstavců 6 a 7 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,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
§ 18a
(1) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
j) 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,
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k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému
cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
k) 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,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu
§ 7a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad
vlády České republiky ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
jiného právního předpisu, údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo
adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
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, popřípadě jako
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad
vlády České republiky z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo
420

zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil,
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem
domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, pak datum, místo a okres jeho
narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, a agendový
identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
k) 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,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte,
o) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,
p) datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území České
republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo
o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení partnerství,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného.
(3) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad
vlády České republiky z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
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c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství manžela nebo partnera a jeho rodné
číslo,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství dítěte a jeho rodné číslo,
o) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
p) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
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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.
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Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
§ 30
(1) Údaje o příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku a jejich výši, údaje
o žadatelích o tyto dávky, příjemcích těchto dávek a osobách společně posuzovaných
a žadatelích o průkaz osoby se zdravotním postižením podle § 34 odst. 2 jsou vedeny
v informačním systému o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, který je součástí
Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Krajské pobočky Úřadu práce jsou
oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o příspěvku na mobilitu a příspěvku
na zvláštní pomůcku a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34 odst. 2, včetně
osobních údajů, v tomto informačním systému, a to v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů.
(2) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely rozhodování
o příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku a o průkazu osoby se zdravotním
postižením podle § 34 odst. 2 poskytuje ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
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c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se
narodil,
d) rodné číslo a jeho změny,
e) státní občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,
j) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
k) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména a příjmení a datum jeho narození,
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát narození, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
d) rodné číslo a jeho změny,
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
f) druh a adresa místa pobytu,
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
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j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo;
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním
k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území
České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho
poručníka je cizinec,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu
na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení
rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území České republiky,
q) jméno, popřípadě jména, příjmení cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným
ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
r) jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena
mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle jiného právního předpisu25), a jeho rodné
číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) (2) Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny zajistit uchování všech údajů
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z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů podle odstavce 1,
a všech dokumentů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o dávkách
pro osoby se zdravotním postižením a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34
odst. 2 po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo
k pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu zápisu údajů
do informačního systému.
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Změna zákona o zdravotních službách
§ 69b
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá
při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví
ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá
při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví
z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
e) rodné číslo,
f) adresa místa trvalého pobytu.
(3) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá
při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví
z informačního systému cizinců údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
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c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě že se narodil na území České republiky, místo
a okres narození,
e) rodné číslo,
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky.
(4) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá
při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví z registru
rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny
v informačních systémech uvedených v odstavci 1, 2 nebo 3 údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát,
na jehož území se narodil.
(5) 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.
(6) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Zákon o doplňkovém penzijním spoření
§ 17
(1) Ministerstvu jsou způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytovány pro výkon
státní správy na úseku státního dozoru nad penzijními společnostmi při prověřování nároku
na poskytování státního příspěvku
a) ze základního registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými jsou
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. datum narození,
4. datum úmrtí,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České
republiky údaje, kterými jsou
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. datum narození,
4. rodné číslo,
5. datum počátku trvalého pobytu a datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,
6. datum úmrtí,
c) z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. datum narození,
4. rodné číslo,
5. druh pobytu,
6. datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky,
7. datum úmrtí.
(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému
cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. Z poskytovaných údajů
podle odstavce 1 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné
ke splnění daného úkolu.
(3) Ministerstvu poskytuje Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
způsobem umožňujícím dálkový přístup pro výkon státní správy na úseku státního dozoru
nad penzijními společnostmi při prověřování nároku na poskytování státního příspěvku
z registru pojištěnců vedeného podle zvláštního právního předpisu, tyto údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) číslo pojištěnce,
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d) datum počátku účasti a datum ukončení účasti pojištěnce na veřejném zdravotním pojištění
v České republice.
(4) Ministerstvu poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení způsobem
umožňujícím dálkový přístup pro výkon státní správy na úseku státního dozoru
nad penzijními společnostmi při prověřování nároku na poskytování státního příspěvku údaje
o datu přiznání starobního důchodu účastníkovi a údaje prokazující, že účastník je
poživatelem důchodu z důchodového pojištění.
(5) Z poskytovaných údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít
vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o evropské občanské iniciativě
§8
(1) Ministerstvo vnitra využívá k výkonu působnosti podle tohoto zákona
a) ze základního registru obyvatel
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. datum narození,
4. datum úmrtí nebo den, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě den, který subjekt údajů nepřežil,
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
6. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
b) z informačního systému evidence obyvatel
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. datum narození,
3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
c) z informačního systému evidence občanských průkazů
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) z informačního systému evidence cestovních dokladů
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. číslo cestovního dokladu.
(2) Z údajů uvedených v odstavci 1 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou uvedeny jako referenční údaje
v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna zákona o ochraně ovzduší
§ 31
Poskytování údajů
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany
ovzduší údaje podle jiného právního předpisu22), kterými jsou
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
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c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
_____________
22)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů
§ 28
Poskytování údajů
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
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a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o audiovizi
§ 57
(1) Za účelem doložení skutečnosti, že autorská práva nebo práva výkonného umělce
připadla státu, poskytuje Ministerstvo vnitra Fondu na vyžádání způsobem umožňujícím
dálkový přístup o zemřelých nositelích autorských práv
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou:
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
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d) datum a místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel pouze, pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
§ 3a
(1) Státní pozemkový úřad pro výkon své působnosti využívá údaje
a) ze základního registru obyvatel,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel a
c) z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) datum a místo 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 prohlášený
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d) adresa místa trvalého pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu a
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e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o obětech trestných činů
§ 32a
Poskytování údajů ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence
obyvatel
(1) Ministerstvo využívá pro účely řízení o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci
ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, se využívá
datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
využívá se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, využívá se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo využívá pro účely řízení o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci
z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky
a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, se využívá místo a stát, kde se
občan narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
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i) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
j) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo
zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil,
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem
domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, využívá se datum, místo a okres
jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li
opatrovníkem ustanovena právnická osoba, využívá se název a adresa sídla,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
využívá se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným
zástupcem dítěte právnická osoba, využívá se název a adresa sídla,
l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, využívá se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m) datum, místo a okres vzniku registrovaného partnerství, došlo-li ke vzniku registrovaného
partnerství mimo území České republiky, využívá se místo a stát, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti registrovaného partnerství nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů,
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných
partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený
za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li
manželem nebo registrovaným partnerem osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, využívá se
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, využívá se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho
narození,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, využívá se
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
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r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého.
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Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
§9
(1) Justiční orgán provádí úkony mezinárodní justiční spolupráce nebo zajišťuje jejich
provedení bez zbytečného odkladu. Jsou-li pro účely jejich provedení zapotřebí dodatkové
informace, neprodleně o ně požádá cizozemský orgán nebo učiní jiné vhodné opatření k jejich
zjištění.
(2) Orgány České republiky, jejichž rozhodování může mít vliv na délku vazby podle
tohoto zákona, tak činí s největším urychlením; na skutečnost, že jejich rozhodování může mít
vliv na délku vazby podle tohoto zákona, je ministerstvo nebo justiční orgán upozorní.
(3) Justiční orgány a ministerstvo při své činnosti podle tohoto zákona v nezbytném
rozsahu získávají prostřednictvím služby informačního systému základních registrů
a v nezbytném rozsahu využívají referenční údaje obsažené v základním registru obyvatel,
v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
a v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí vedených podle zákona
o základních registrech. Ministerstvo vnitra poskytuje v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup justičním orgánům a ministerstvu pro potřeby jejich postupu
podle tohoto zákona údaje o obyvatelích z informačního systému evidence obyvatel vedeného
podle zákona o evidenci obyvatel, a to
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo, pokud bylo přiděleno,
d) adresu místa trvalého pobytu,
e) státní občanství,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě
jiného zákonného zástupce, opatrovníka, sourozenců a manžela, popřípadě partnera, pokud
jsou v době poskytnutí údajů naživu.
(4) Ustanovení jiných právních předpisů o poskytování údajů z informačního systému
evidence obyvatel vedeného podle zákona o evidenci obyvatel justičním orgánům nejsou
ustanovením odstavce 4 dotčena.
(5) (3) K předání osobních údajů do cizího státu podle tohoto zákona se nevyžaduje
povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
§ 29
Pravomoci národního člena
(1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
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a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení,
b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob vedené podle zákona o státním
zastupitelství,
d) získávat informace zpracovávané v policejních evidencích podle zákona o Policii České
republiky,
e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu
odnětí svobody vedené podle zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy a státními zastupitelstvími pro účely
trestního řízení,
g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat do členských států a do třetích států, které
uzavřely s Eurojustem dohodu o spolupráci, a přijímat z těchto států žádosti a rozhodnutí,
případně i jiné související listiny,
h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci,
i) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce o informace o stavu vyřizování žádosti
o mezinárodní justiční spolupráci, žádat je o odstranění průtahů a stanovit státnímu zástupci
lhůtu pro vyřízení takové žádosti,
j) účastnit se společného vyšetřovacího týmu.
(2) V naléhavých případech může národní člen pro účely mezinárodní justiční
spolupráce na základě a v mezích písemného pověření státního zástupce vykonávajícího dozor
nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení nebo předsedy senátu v řízení před soudem
zpracovat nebo doplnit žádost o právní pomoc. Pověření musí v míře nezbytné pro zpracování
nebo doplnění žádosti o právní pomoc obsahovat náležitosti uvedené v § 41 odst. 1.
(3) Ministerstvo vnitra poskytuje národnímu členovi pro účely plnění úkolů
v Eurojustu
a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích,
c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou uvedeny v písmenu b).
(3) Národní člen Eurojustu je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
získávat informace ze základních registrů a agendových informačních systémů
ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako je získává státní zástupce pro účely
trestního řízení.
(4) Údaje uvedené v odstavci 3 se národnímu členovi poskytují ve stejném rozsahu
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jako státnímu zastupitelství podle zákona o státním zastupitelství. Pokud je to technicky
možné, poskytují se tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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Změna zákona o státním občanství České republiky
Díl 3
Využívání údajů z jiných státem vedených evidencí
§ 56
Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo zahraničních
věcí a zastupitelský úřad využívají 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,
poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti
nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
§ 57
(1) Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo
zahraničních věcí a zastupitelský úřad využívají z informačního systému evidence obyvatel
tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
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i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození; je-li opatrovníkem
ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
j) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky,
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li
jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,
l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho
z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů
za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela
nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li
dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte
a datum jeho narození,
p) o osvojenci údaje v rozsahu data nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí
o zrušení osvojení,
q) 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,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil,
s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného.
(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
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(3) Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo
zahraničních věcí a zastupitelský úřad využívají z registru rodných čísel tyto údaje:
a) důvod přidělení rodného čísla,
b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,
d) rodné číslo,
e) datum přidělení rodného čísla,
f) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát,
na jehož území se narodil.
§ 58
(1) Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy a krajský úřad využívají
z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o rozvodu manželství,
k) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum
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nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení partnerství,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel
nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo
rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) o osvojenci údaje v rozsahu data nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí
o zrušení osvojení,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil,
r) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného.
(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.
§ 59
Údaje ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel
a informačního systému cizinců může pro účely tohoto zákona ministerstvo dále předávat,
třídit nebo kombinovat. Z poskytovaných údajů lze však použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 60
Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo zahraničních
věcí a zastupitelský úřad využívají z informačního systému evidence občanských průkazů
o občanských průkazech a jejich držitelích tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
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b) rodné číslo,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
e) datum vydání občanského průkazu,
f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
g) doba platnosti občanského průkazu,
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, poškozených, zničených nebo neplatných
občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského
průkazu.
§ 61
Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo zahraničních
věcí a zastupitelský úřad využívají z informačního systému evidence cestovních dokladů
o cestovních dokladech a jejich držitelích tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo,
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d) datum vydání cestovního dokladu,
e) datum převzetí cestovního dokladu,
f) doba platnosti cestovního dokladu,
g) označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání
a doba platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo
ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.
§ 62
Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo zahraničních
věcí a zastupitelský úřad využívají z informačního systému evidence diplomatických
a služebních pasů o diplomatických a služebních pasech a jejich držitelích tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo,
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození,
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c) číslo a druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu,
d) datum vydání diplomatického nebo služebního pasu,
e) datum převzetí diplomatického nebo služebního pasu,
f) doba platnosti diplomatického nebo služebního pasu,
g) označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas vydal,
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných diplomatických nebo služebních pasech číslo,
druh, datum vydání a doba platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního
dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.
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Změna katastrálního zákona
§ 32
(1) Jiné údaje katastru je možné přejímat též z jiných informačních systémů, registrů,
rejstříků nebo evidencí veřejné správy, pokud
a) zápisem do nich dochází ke vzniku skutečností v nich vedených, nebo
b) údaje v nich vedené požívají ochrany dobré víry v pravdivost a úplnost těchto údajů.
(2) Pokud údaje v informačních systémech, registrech, rejstřících nebo evidencích
veřejné správy nepožívají ochrany dobré víry, katastrální úřad tyto údaje může porovnat
s údaji katastru; v případě zjištěných rozporů vyšetří příčiny těchto rozporů a zápisy v katastru
uvede do souladu se zjištěným výsledkem šetření. Postup katastrálního úřadu při tomto
jednání se řídí ustanovením tohoto zákona o opravě chyby v katastrálním operátu.
(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje zeměměřickým
a katastrálním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
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 smrti, 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, popřípadě jako
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství
a datum jejich nabytí nebo pozbytí,
g) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu,
h) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna.
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(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, kterou
je údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa mimo území
České republiky,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) omezení svéprávnosti,
i) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení otce a matky a jejich rodné číslo;
v případě, že jim rodné číslo nebylo přiděleno, jejich jména, příjmení, rodné příjmení a datum
narození,
j) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné
číslo; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela a datum jeho narození,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že
dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum
narození,
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
smrti, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil,
d) rodné číslo,
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e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) druh a adresa místa pobytu,
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo;
v případě, že jim nebylo přiděleno rodné číslo, jejich jméno, příjmení a datum narození,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; je-li manžel cizinec, který
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho
narození,
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum smrti,
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jejich ztotožnění s údaji vedenými v katastru
o fyzické osobě není možné prostřednictvím agendových identifikátorů.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
§4
(1) Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění
bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí
elektronických komunikací1) v kybernetickém prostoru.
(2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) jsou povinny zavést a provádět
bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti
informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické
informační infrastruktury, informačního systému základní služby a významného informačního
systému a vést o nich bezpečnostní dokumentaci.
(3) Poskytovatel digitální služby je povinen zavést a provádět vhodná a přiměřená
bezpečnostní opatření pro sítě elektronických komunikací a informační systémy, které
využívá v souvislosti se zajišťováním své služby, přičemž tato bezpečnostní opatření
zohledňují zajištění bezpečnosti informací, zvládání kybernetických bezpečnostních
incidentů, řízení kontinuity činností, monitorování, audit, testování a soulad s mezinárodními
předpisy.
(4) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) jsou povinny zohlednit požadavky
vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele pro jejich informační nebo
komunikační systém a tyto požadavky zahrnout do smlouvy, kterou s dodavatelem uzavřou.
Zohlednění požadavků vyplývajících z bezpečnostních opatření podle věty první v míře
nezbytné pro splnění povinností podle tohoto zákona nelze považovat za nezákonné omezení
hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži.
(5) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až g), které jsou orgány veřejné moci, jsou
povinny si ve smlouvě s poskytovatelem služeb cloud computingu zejména zajistit, že budou
dodržována bezpečnostní pravidla pro poskytování služeb cloud computingu stanovená
Úřadem, a že budou mít na základě své žádosti bez zbytečného odkladu k dispozici informace
a data, která pro ně poskytovatel služeb cloud computingu uchovává včetně možnosti kontroly
uchovávaných informací a dat v reálném čase. Dalšími nezbytnými náležitostmi smlouvy jsou
a) zakotvení povinnosti poskytovatele služeb respektovat bezpečnostní politiku odběratele
služeb,
b) stanovení úrovně poskytovaných služeb,
c) systém schvalování subdodavatelů služby cloud computingu,
d) podmínky ukončení smluvního vztahu z pohledu bezpečnosti,
e) řízení kontinuity činností v souvislosti s poskytovanou službou cloud computingu,
f) určení vlastníka uchovávaných dat,
g) dohoda o důvěrnosti smluvního vztahu,
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h) stanovení úrovně ochrany dat z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity,
i) pravidla zákaznického auditu,
j) stanovení povinnosti poskytovatele služeb informovat odběratele o kybernetických
bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy.
(5) Orgány veřejné moci jsou povinny před uzavřením smlouvy s poskytovatelem
služeb cloud computingu zařadit poptávaný cloud computing do bezpečnostní úrovně
s ohledem na povahu dotčeného informačního nebo komunikačního systému a ve
smlouvě s poskytovatelem služeb cloud computingu zejména zajistit, že budou
dodržována bezpečnostní pravidla pro poskytování služeb cloud computingu stanovená
Úřadem a že budou mít na základě své žádosti bez zbytečného odkladu k dispozici
informace a data, která pro ně poskytovatel služeb cloud computingu uchovává včetně
možnosti kontroly uchovávaných informací a dat v reálném čase.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví, u kterých informací a dat v rámci
poptávaného cloud computingu je orgán veřejné moci, který je správcem informačního
nebo komunikačního systému, povinen zajistit, že budou zálohována v cloud
computingu poskytovaném státním poskytovatelem cloud computingu a ukládána
a zpracovávána
a) pouze v cloud computingu poskytovaném státním poskytovatelem cloud computingu
podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy,
b) pouze na území členského státu Evropské unie, nebo
c) bez územního omezení.
(6) (7) Poskytovatel služby cloud computingu a orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c)
až g), které jsou orgány veřejné moci, orgán veřejné moci si ve smlouvě dále dohodnou
způsob a výši úhrady účelně vynaložených nákladů na zavedení bezpečnostních pravidel
a realizaci bezpečnostní politiky odběratele.
(7) (8) Zohlednění požadavků vyplývajících z bezpečnostní politiky, bezpečnostních
pravidel, bezpečnostních opatření a dalších podmínek sjednaných ve smlouvě podle odstavce
5, které jsou nezbytné pro splnění povinností podle tohoto zákona, nelze považovat
za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské
soutěži.
§ 22b
(1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
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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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna.
(2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového
informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými
jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo, pokud není přiděleno, datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
d) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka;
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
e) 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,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(3) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu,
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
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g) omezení svéprávnosti,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(4) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z registru
rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny
v agendovém informačním systému evidence obyvatel, údaje, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(5) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci údaje,
kterými jsou
a) obchodní firma nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení
podnikající fyzické osoby,
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů,
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů,
d) právní forma,
e) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna,
f) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u zahraniční fyzické osoby,
g) právní stav,
h) adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby ve formě
referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní
identifikace.

458

(6) K údajům podle odstavců 2 až 5 vedeným v agendových informačních systémech
jsou Úřadu poskytovány i jejich předchozí změny.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
Přestupky
§ 25
(1) Poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť
elektronických komunikací se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní za stavu kybernetického nebezpečí nebo za nouzového stavu povinnost uloženou
Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13,
b) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle
§ 13 odst. 4,
c) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu podle § 16 odst. 2 písm. a), nebo
d) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(2) Orgán nebo osoba zajišťující významnou síť se dopustí přestupku tím, že
a) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3,
b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 3,
c) nesplní za stavu kybernetického nebezpečí nebo za nouzového stavu povinnost uloženou
Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13,
d) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle
§ 13 odst. 4,
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu podle § 16 odst. 2 písm. a), nebo
f) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(3) Správce informačního nebo komunikačního systému kritické informační
infrastruktury se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede
bezpečnostní dokumentaci,
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření
při výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4,
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7,
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d) neinformuje provozovatele systému podle § 4a odst. 1,
e) neinformuje subjekt zajišťující síť elektronických komunikací podle § 4a odst. 2,
f) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3,
g) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4,
h) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3,
i) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14,
j) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle
§ 13 odst. 4,
k) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo
l) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(4) Provozovatel informačního nebo komunikačního systému kritické informační
infrastruktury se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede
bezpečnostní dokumentaci,
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření
při výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4,
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7,
d) neinformuje subjekt zajišťující síť elektronických komunikací podle § 4a odst. 2,
e) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 2,
f) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 3,
g) nezničí kopie dat, provozních údajů a informací podle § 6a odst. 3,
h) neumožní správci dohled nad průběhem zničení dat, provozních údajů a informací podle
§ 6a odst. 3,
i) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3,
j) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4,
k) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3,
l) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14,
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m) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle
§ 13 odst. 4,
n) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí podle § 15a odst. 1,
o) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo
p) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(5) Správce významného informačního systému se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede
bezpečnostní dokumentaci,
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při
výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4,
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7,
d) neinformuje provozovatele systému podle § 4a odst. 1,
e) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3,
f) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4,
g) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14,
h) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle
§ 13 odst. 4,
i) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo
j) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(6) Provozovatel významného informačního systému se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede
bezpečnostní dokumentaci,
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření
při výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4,
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7,
d) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 2,
e) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 3,
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f) nezničí kopie dat, provozních údajů a informací podle § 6a odst. 3,
g) neumožní správci dohled nad průběhem zničení dat, provozních údajů a informací podle
§ 6a odst. 3,
h) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3,
i) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4,
j) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14,
k) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle
§ 13 odst. 4,
l) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí podle § 15a odst. 1,
m) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo
n) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(7) Správce informačního systému základní služby se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření nebo nevede
bezpečnostní dokumentaci,
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření
při výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4,
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7,
d) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3,
e) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4,
f) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3,
g) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14,
h) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle
§ 13 odst. 4,
i) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo
j) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(8) Provozovatel informačního systému základní služby se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření nebo nevede
bezpečnostní dokumentaci,
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b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření
při výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4,
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7,
d) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3,
e) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4,
f) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3,
g) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14,
h) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle
§ 13 odst. 4,
i) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo
j) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(9) Provozovatel základní služby se dopustí přestupku tím, že
a) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7,
b) neinformuje správce nebo provozovatele informačního systému základní služby podle § 4a
odst. 3,
c) nenahlásí významný dopad na kontinuitu poskytování základní služby podle § 8 odst. 1, 4
nebo 8,
d) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3,
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo
f) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(10) Poskytovatel digitální služby se dopustí přestupku tím, že
a) neustaví svého zástupce podle § 3a odst. 1,
b) v rozporu s § 4 odst. 3 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření,
c) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 2 a 3,
d) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3,
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu podle § 16 odst. 2 písm. a), nebo
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f) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24.
(11) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a), odstavce 4 písm. a), odstavce 5
písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 10
písm. b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), odstavce 2 písm. a)
až d) nebo písm. f), odstavce 3 písm. b) až j) nebo písm. l), odstavce 4 písm. b) až n) nebo
písm. p), odstavce 5 písm. b) až h) nebo písm. j), odstavce 6 písm. b) až l) nebo písm. n),
odstavce 7 písm. b) až h) nebo písm. j), odstavce 8 písm. b) až h) nebo písm. j), odstavce 9
písm. a) až d) nebo písm. f) nebo odstavce 10 písm. a), c), d) nebo f),
c) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. e), odstavce 3
písm. k), odstavce 4 písm. o), odstavce 5 písm. i), odstavce 6 písm. m), odstavce 7 písm. i),
odstavce 8 písm. i), odstavce 9 písm. e) nebo odstavce 10 písm. e).
§ 30
Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) a d), d) a f)
a) oznámí kontaktní údaje podle § 16 nejpozději do 30 dnů ode dne určení jejich informačního
systému nebo komunikačního systému kritickou informační infrastrukturou nebo určení
informačního systému informačním systémem základní služby,
b) začnou plnit povinnost stanovenou v § 8 odst. 1 a 4 nejpozději do 1 roku ode dne určení
jejich informačního systému nebo komunikačního systému kritickou informační
infrastrukturou nebo určení informačního systému informačním systémem základní
služby a
c) zavedou bezpečnostní opatření podle § 4 odst. 2 nejpozději do 1 roku ode dne určení jejich
informačního systému nebo komunikačního systému kritickou informační infrastrukturou
nebo určení informačního systému informačním systémem základní služby.
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Změna zákona o státní službě
§ 183
(1) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona
využívá údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti.
(2) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona
využívá údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti.
(3) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona
využívá údaje z informačního systému cizinců v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti.
(4) Z údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 lze v konkrétním případě použít jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou uvedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
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Změna zákona o prevenci závažných havárií
§ 50
Poskytování údajů
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
vykonávajícím státní správu na úseku prevence závažných havárií
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
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c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) počátek pobytu, popřípadě datum skončení pobytu na území České republiky.
(5) 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.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o hazardních hrách
§ 132
Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z jiných informačních systémů veřejné
správy
(1) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního
registru obyvatel údaje v rozsahu
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, popřípadě jako
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního
systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního
systému cizinců údaje v rozsahu
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát narození,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
f) adresa místa pobytu,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z rejstříku
vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí údaje v rozsahu
a) příjmení, rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) rodné číslo; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum narození.
(5) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z insolvenčního
rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti údaje v rozsahu
a) příjmení, rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) rodné číslo; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum narození.
(6) 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.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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§ 132
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Ministerstvo může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při
výkonu své působnosti žádat od správce informačního systému veřejné správy nebo jeho
provozovatele poskytnutí údajů
a) ze základního registru obyvatel,
b) z informačního systému evidence obyvatel,
c) z informačního systému cizinců,
d) z rejstříku vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí,
e) z insolvenčního rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti.
(2) Správce informačního systému veřejné správy nebo jeho provozovatel je
povinen žádosti o poskytnutí údajů bez zbytečného odkladu vyhovět; poskytnutí údajů
je bezúplatné.
(3) Údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
Správce informačního systému veřejné správy nebo jeho provozovatel je povinen
poskytnout též údaje o změně údajů.

470

Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
§ 109
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru obyvatel údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát narození,
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, popřípadě jako
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebyloli mu rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se
narodil v cizině, místo a stát narození,

471

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce nebo opatrovníka,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního
systému cizinců údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo
a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo
opatrovníka,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(4) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního
registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě
veřejně přístupných údajů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické
osoby nebo zahraniční osoby.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
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údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému
evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
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Změna atomového zákona
§ 226
Využívání údajů pro výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie
a ionizujícího záření
(1) Orgány vykonávající státní správu v oblasti mírového využívání jaderné energie
a ionizujícího záření podle tohoto zákona využívají pro výkon své působnosti
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel a
c) údaje z informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
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, pak den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, stát, kde se narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, pak datum,
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místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, pak stát, na jehož
území k úmrtí došlo, a datum úmrtí a den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil.
(5) 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.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
uložených v trestním řízení
§ 14
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti ze základního registru obyvatel
tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodila,
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí 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 fyzická osoba
prohlášená za mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence
obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky a o osobách, které pozbyly státní
občanství České republiky:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území
k narození došlo,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo
zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil,
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména,
476

příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem
domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; jeli manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
n) 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,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
q) záznam o poskytnutí údajů.
(3) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence
obyvatel tyto údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.
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(4) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti z registru rodných čísel:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(5) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti z informačního systému cizinců tyto
údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den,
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který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení registrovaného partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo;
je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců
pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. Z využívaných údajů lze
v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného
úkolu.
(7) Ministerstvo může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 5 pro účely plnění
úkolů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistíli, že poskytnuté údaje nejsou správné.
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Změna zákona o právu na digitální služby
§ 22
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,
zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona
č. 303/2017 Sb. a zákona č. 279/2019 Sb., se mění takto:
…..
31. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Správce agendového informačního systému zavede mechanismus opravy
nesprávného údaje vedeného v agendovém informačním systému a zajistí službu
vyrozumívání o změně údaje vedeného v agendovém informačním systému.“.
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Změna zákona o odpadech
§ 154
Poskytování údajů o fyzických osobách
(1) Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství využívají pro správu
v oblasti odpadového hospodářství údaje
a) ze základního registru obyvatel,
b) z informačního systému evidence obyvatel,
c) z informačního systému cizinců a
d) z informačního systému evidence občanských průkazů.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo 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 subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) adresa místa trvalého pobytu a
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
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c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu a
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) adresa místa trvalého pobytu a
c) číslo občanského průkazu.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců nebo
informačního systému evidence občanských průkazů, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(7) Z využívaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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TEZE PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné
moci modifikuje stávající a stanoví nová zmocnění pro vydání prováděcího předpisu v zákonu
o informačních systémech veřejné správy a modifikuje stávající zmocnění pro vydání
prováděcího předpisu v zákoně o základních registrech.
V případě zákona o informačních systémech veřejné správy návrh zákona o změně
zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci předpokládá modifikaci
zmocnění obsaženého v § 12 odst. 1 písm. g). Namísto údajů o poptávkách cloud computingu,
nabídkách cloud computingu a o cloud computingu využívaném orgány veřejné správy, které
jsou vedeny v katalogu cloud computingu, má Ministerstvo vnitra stanovit vyhláškou údaje
o základních parametrech poptávek cloud computingu, nabídek cloud computingu a cloud
computingu využívaného orgány veřejné správy, které jsou vedeny v katalogu cloud
computingu podle § 6k odst. 2 písm. a) bodu 2, § 6k odst. 2 písm. b) bodu 2 a § 6k odst. 2
písm. c) bodu 3 zákona o informačních systémech veřejné správy. V souladu se závěry
obsaženými v souhrnné analytické zprávě k projektu „Příprava vybudování eGovernment
Cloudu“ schválené vládou jejím usnesením ze dne 14. listopadu 2018 č. 749 by se v katalogu
cloud computingu měly vést následující základní parametry nabídky cloud computingu,
poptávky cloud computingu nebo využívaného cloud computingu:






Typ cloud computingu [IaaS (Infrastructure as a Service – služby na úrovni datových
center, sítí a hardware), PaaS (Platform as a Service – služby na úrovni standardních
softwarových platforem, jako jsou databáze, webové servery) a SaaS (Software as
a Service – kompletní funkcionalita standardních nebo standardizovatelných aplikací
poskytovaná jako služba, např. e-mail, ekonomický systém, spisová služba apod.).]
Bezpečnostní úroveň cloud computingu
Lokalita poskytovatele cloud computingu
Místo poskytování cloud computingu

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy obsažená v návrhu zákona
o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci dále
předpokládá stanovení požadavků na strukturu a obsah popisu způsobu, jakým nabízený cloud
computing umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné
moci využívající služby cloud computingu podle zákona o kybernetické bezpečnosti,
a požadavků na strukturu a obsah dokumentace nabízeného cloud computingu. Obsah
vyhlášky se bude odvíjet od obsahu samotných bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné
moci využívající služby cloud computingu, které má ve formě vyhlášky stanovit na základě
§ 6 písm. e) zákona o kybernetické bezpečnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost. Tzv. cloudová vyhláška doposud vydána nebyla, je ve stádiu přípravy a vydání se
předpokládá v první polovině roku 2020.
V případě zákona o základních registrech návrh zákona o změně zákonů související
s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci předpokládá rozšíření zmocnění
obsaženého v § 69 odst. 3 písm. a). Ministerstvo vnitra by vyhláškou nově mělo stanovit
nejen seznam položek popisu informačních systémů veřejné správy, nýbrž
i soukromoprávních systémů pro využívání údajů. Při stanovení položek popisu informačních
systémů veřejné správy bude vycházeno z již zmiňované souhrnné analytické zprávy
k projektu „Příprava vybudování eGovernment Cloudu“, která předpokládá vedení
následujících položek:


ID systému/aplikace
1















































Název systému/aplikace
Charakteristika systému/aplikace
Aplikační funkce systému/aplikace
Specializovaná funkcionalita, doprogramovaná na přání zákazníka při implementaci
aplikace
Verze aplikace/systému
Seznam aplikací, na které je tato aplikace integrována
ID úřadu věcného správce
Název úřadu věcného správce
ID klíčového odběratele
Název úřadu klíčového odběratele
Výrobce aplikace (název společnosti)
ID provozovatele aplikace
Provozovatel aplikace
Datové centrum
ID společnosti dodávající podporu aplikace
Společnost dodávající podporu aplikace
ID společnosti dodávající rozvoj aplikace
Společnost dodávající rozvoj aplikace
Rok pořízení aplikace
Termín očekávaného ukončení standardního rozvoje aplikace originálním výrobcem
Termín ukončení smlouvy na podporu
Termín ukončení smlouvy na rozvoj
Působnost aplikace
Typ aplikace z hlediska jejího určení 1
Typ aplikace z hlediska jejího určení 2
Typ agendové aplikace dle věcné příslušnosti a zákonných odpovědností
Operační systém
Databázový systém
Integrační SW
Investiční náklady na provozní infrastrukturu v roce pořízení
Celkové investiční náklady na provozní infrastrukturu až do současné doby
Investiční náklady na SW aplikace v roce pořízení
Celkové investiční náklady na SW aplikace až do současné doby
Náklady na provoz aplikace za uplynulý kalendářní rok
Náklady podpory aplikace za uplynulý kalendářní rok
Náklady rozvoje za uplynulý kalendářní rok
Náklady na SW podporu originálního výrobce
Náklady na provoz technologické infrastruktury aplikace za uplynulý kalendářní rok
Roční náklady za aplikaci a její provozní infrastrukturu
Aktuální počet nakoupených (profesionálních) licencí
Aktuální počet případných nakoupených licencí pro samo-obslužné uživatele
Počet uživatelů, kteří aplikaci využívají
Počet administrátorů/správců aplikace
Počet interních konzultantů aplikace
Počet zaměstnanců úřadu (organizace) celkem

2

S ohledem na fakt, že soukromoprávní systémy pro využívání údajů nebudou na rozdíl
od informačních systémů veřejné správy podléhat centrálnímu řízení, počet položek bude
podstatně nižší (např. se nepovedou údaje o nákladech).
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 1 odst. 1

Citace ustanovení

1. Pro účely této směrnice se ‚střelnou zbraní‘ rozumí jakákoli ruční
zbraň s hlavní, která vystřeluje nebo je konstruována či může být
upravena tak, aby vystřelovala jednotnou, hromadnou nebo plynovou
střelu (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické
energie, není-li vyloučena z některého z důvodů uvedených v části
III přílohy I. Střelné zbraně se dělí do kategorií podle části II přílohy
I.
Pro účely této směrnice se má za to, že zbraň lze uschopnit ke střelbě
projektilem působením okamžitého uvolnění chemické energie,
jestliže
—
má vzhled střelné zbraně a

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

119/2002
ve znění
229/2016

§ 1 odst. 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie32) a
upravuje nakládání se střelnými zbraněmi (dále jen "zbraň") a střelivem,
podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění
pyrotechnického průzkumu.

PT

§ 2 odst. 1

(1) Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto
zákonu.

§ 3 odst. 1

(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na

— v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyrobena,
může být uschopněna ke střelbě.“;
9086
119/2002
ve znění
229/2016
119/2002

a) zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní kategorie A (dále jen "zbraně kategorie A"),
b) zbraně podléhající povolení - kategorie B (dále jen "zbraně kategorie
B"),
c) zbraně podléhající ohlášení - kategorie C (dále jen "zbraně kategorie
C") a
d) ostatní zbraně - kategorie D (dále jen "zbraně kategorie D"),

Článek 1 odst. 1a

1a. Pro účely této směrnice se „součástí“ rozumí jakákoli součást nebo 119/2002
náhradní součást zvlášť zkonstruovaná pro střelnou zbraň a nezbytná pro
její funkci včetně hlavně, rámu, pouzdra závěru, závěru nebo
nábojového válce revolveru, závorníku, nosiče závorníku a jakéhokoli
zařízení zkonstruovaného nebo upraveného k utlumení hluku výstřelu.
119/2002
ve znění
229/2016

§ 3 odst. 2

Příloha 1,
Část první,
Druhy
zbraní, bod

e) střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané (dále jen
"střelivo").
(2) Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části
zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.

23. Hlavní části střelné zbraně - hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová
komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Článek 1 odst. 1b 1b. Pro účely této směrnice se „hlavní částí“ rozumí mechanismus 119/2002
závěru, nábojová komora a hlaveň střelné zbraně, které se, jako
oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch střelných zbraní, kterých
jsou nebo mají být součástí.
119/2002
ve znění
229/2016
Článek 1 odst. 1c

MV

1c. Pro účely této směrnice se „střelivem“ rozumí kompletní náboj nebo 119/2002
jeho komponenty, jako jsou nábojnice, zápalky, výmetné náplně nebo ve znění
projektily, které se používají ve střelných zbraních, za podmínky, že tyto 229/2016
komponenty samotné podléhají v příslušném členském státě povolení.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

23
§ 3 odst. 2

Příloha 1,
Část první,
Druhy
zbraní, bod
23
Příloha 1,
Část druhá,
Druhy
střeliva,
body 1 až 20

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(2) Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části
zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.

PT

23. Hlavní části střelné zbraně - hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová
komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.

1. Střelivo - souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných
zbraní, nejedná-li se o munici.
2. Střelivo přebíjené - střelivo, které využívá již použitých nábojnic.
3. Střelivo zkušební - střelivo, určené pro úřední přezkušování zbraní
podle zvláštního právního předpisu.
4. Střela - předmět vystřelený ze střelné zbraně, určený k zasažení cíle
nebo vyvolání jiného efektu.
5. Jednotná střela - těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného
efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.
6. Hromadná střela - těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném
nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která
se po opuštění hlavně rozdělí.
7. Průbojná střela - jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším
než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do
střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný
účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným
účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely.
8. Výbušná střela - složená plášťová střela obsahující výbušnou slož,
která po nárazu exploduje.
9. Zápalná střela - složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která
se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí.
10. Šoková střela - jednotná střela, se špičkou ve tvaru komolého kužele,
který je na vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které
zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele, plášť je na
okrajích podélně naříznut.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
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11. Náboj - celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální
zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo
zápalkové slože, výmetné náplně a střely.
12. Nábojka - celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně,
expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice,
zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule
nebo chemickou dráždivou látku.
13. Znehodnocené střelivo - střelivo, na kterém byly provedeny úpravy
znemožňující jeho původní funkci. Znehodnocené střelivo neobsahuje
žádné aktivní náplně, jakými jsou například výmetné náplně, zápalkové,
výbušné, zápalné, svítící nebo dýmotvorné slože.
14. Řez střeliva - střelivo, na kterém byly provedeny úpravy odkrývající
alespoň částečně vnitřní konstrukci včetně náhradních (inertních) náplní
a které neobsahuje žádné aktivní náplně.
15. Maketa střeliva - střelivo nebo předmět tvarově a rozměrově shodný
s originální předlohou, které neobsahují žádné aktivní náplně, přičemž
mohou obsahovat náplně vyrobené z inertního materiálu. Zahrnuje
civilní nebo vojenské školní střelivo určené pro výuku nebo výcvik.

Článek 1 odst. 1d 1d. Pro účely této směrnice se „sledováním“ rozumí systematické 119/2002
sledování střelných zbraní a tam, kde je to možné, jejich součástí a ve znění
střeliva od výrobce ke kupujícímu za účelem pomoci příslušným 229/2016
orgánům členských států zjistit, vyšetřit a analyzovat nedovolenou
výrobu a nedovolené obchodování.
119/2002
ve znění
228/2003
484/2008
170/2013
229/2016

§ 1 odst. 1

§ 71

16. Cvičný náboj - náboj určený k akustické a světelné imitaci ostré
střelby.
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie32) a
upravuje nakládání se střelnými zbraněmi (dále jen "zbraň") a střelivem,
podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění
pyrotechnického průzkumu.
(1) Ministerstvo vede informační systém obsahující osobní údaje a čísla
průkazů zkušebních komisařů.
(2) Policie při plnění úkolů státní správy v oblasti zbraní a střeliva vede
informační systémy obsahující údaje o
a) vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích,
b) vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích,
c) vydaných průkazech zbraní,
d) registrovaných zbraních kategorie A, B nebo C, hlavních částech

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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zbraní, zakázaných doplňcích zbraní a střelivu do těchto zbraní,
e) vyvezených nebo provezených zbraních, střelivu nebo zakázaných
doplňcích zbraní,
f) zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo
tranzit zbraní nebo střeliva,
g) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních
přepravovat zbraně nebo střelivo,
h) ztracených nebo odcizených zbraních, zbrojních průkazech, zbrojních
licencích, evropských zbrojních pasech, průkazech zbraní a průkazech
zkušebních komisařů,
i) zajištěných, zadržených, odebraných, odevzdaných, propadlých nebo
zabraných zbraních, zakázaných doplňcích zbraní a zbraních nebo
zakázaných doplňcích zbraní určených ke zničení nebo znehodnocení a
j) provozovaných střelnicích.
(3) Policie při plnění úkolů státní správy na úseku munice vede
informační systémy obsahující údaje o
a) vydaných muničních průkazech a jejich držitelích,
b) vydaných muničních licencích a jejich držitelích,
c) munici v držení držitelů muničních licencí,
d) vyvezené nebo provezené munici,
e) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních
přepravovat munici,
f) ztracené nebo odcizené munici, muničních průkazech a muničních
licencích,
g) zajištěné, zadržené, odebrané, odevzdané, propadlé nebo zabrané
munici,
h) střelnicích pro munici, trhacích jámách pro ničení munice a zvláštních
zařízeních pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a
i) nalezené munici, střelivu nebo výbušninách.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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(4) Zastupitelský úřad České republiky při plnění úkolů státní správy
podle tohoto zákona vede informační systémy obsahující údaje o
vydaných zbrojních průvodních listech a jejich držitelích.
(5) Informační systémy vedené podle odstavců 2 a 3 obsahují osobní
údaje v rozsahu údajů uváděných na žádosti nebo v rozsahu údajů
uváděných na ostatních tiskopisech vyplňovaných podle tohoto zákona
nebo údajů získaných v rámci činnosti podle tohoto zákona.

119/2002
ve znění
170/2013
229/2016

§ 73a

(6) Ministerstvo je oprávněno nepřetržitě vstupovat do informačních
systémů policie vedených podle odstavců 2 a 3 a využívat údaje v nich
uvedené k plnění svých úkolů ve věcech zbraní, střeliva a munice.
(1) Centrální registr zbraní je neveřejný informační systém veřejné
správy podle zvláštního právního předpisu28) sloužící k výkonu státní
správy a k dalším úkonům v oblasti zbraní, střeliva a munice.
(2) V centrálním registru zbraní jsou vedeny údaje v rozsahu údajů
vedených v informačních systémech uvedených v § 71 odst. 2 písm. a)
až i) a v § 71 odst. 3 písm. a) až g).
(3) Správcem centrálního registru zbraní je policie.
(4) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence provádí
zápis, změnu, popřípadě výmaz záznamu v centrálním registru zbraní
elektronicky dálkovým přístupem zadáním údajů prostřednictvím
zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové stránky
aplikace centrálního registru zbraní.
(5) Správce centrálního registru zbraní zřídí přístup do centrálního
registru zbraní držiteli zbrojní licence, který provádí některou z činností
uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), nebo držiteli obecné muniční licence, a
to do 2 pracovních dnů ode dne vydání zbrojní licence nebo obecné
muniční licence; držiteli zbrojní licence, který vede evidenci podle § 39a
odst. 1, zřídí správce centrálního registru zbraní přístup do centrálního
registru zbraní na žádost.
(6) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence se do
centrálního
registru
zbraní
přihlašuje
prostřednictvím
individualizovaných přístupových údajů. Držitel zbrojní licence nebo
držitel obecné muniční licence může požádat správce centrálního
registru zbraní o zřízení nebo zrušení přístupu do centrálního registru
zbraní pro jím pověřené osoby. Správce centrálního registru zbraní
doručí individualizované přístupové údaje držiteli zbrojní licence nebo
držiteli obecné muniční licence a jím pověřené osobě do vlastních rukou

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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bez zbytečného odkladu po zřízení přístupu do centrálního registru
zbraní. Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence a jím
pověřená osoba jsou povinni chránit přístupové údaje proti zneužití.
(7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru
zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu
zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a
zápalek. Držitel obecné muniční licence je povinen zaznamenat v
centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři
každou změnu stavu munice. Změnu stavu je držitel zbrojní licence nebo
držitel obecné muniční licence povinen zaznamenat bez zbytečného
odkladu po fyzickém převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého
prachu, bezdýmného prachu, zápalek nebo munice nebo po jiné
skutečnosti zakládající změnu stavu, nejpozději však do 2 dnů.
(8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje
a) držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající se zbraní kategorie
A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz
zbraně, a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v
rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva,
černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva,
černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
3. údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu
a zápalkách, včetně kategorie zbraně a uvedení místa jejich uložení
včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém jsou zbraň,
střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy,
nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou
osobu, od které byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný
prach a zápalky nabyty, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou
osobu, na kterou bylo vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému
prachu, bezdýmnému prachu a zápalkám převedeno nebo jíž byly zbraň,
střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky přenechány,
včetně oprávnění,
b) držitel obecné muniční licence v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
3. údaje o munici, včetně způsobu uložení munice a uvedení místa jejího
uložení, včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém je
munice uložena, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

31991L0477_200129

str. 6 z 77

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

MV

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou
osobu, od které byla munice nabyta, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou
osobu, na kterou bylo vlastnictví k munici převedeno nebo jíž byla
munice přenechána, včetně oprávnění,
c) policie a
d) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
(9) Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti,
zejména pro vedení řízení a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona
nebo zvláštního právního předpisu, nepřetržitý dálkový přístup k
informacím z centrálního registru zbraní
a) ministerstvu,
b) Ministerstvu obrany,
c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
d) zastupitelskému úřadu České republiky,
e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a
f) Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu.
(10) Prováděcí právní předpis stanoví
a) vzor předepsaného elektronického formuláře podle odstavce 7,
b) náležitosti vedení evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do
těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2
písm. d), a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v
centrálním registru zbraní,
c) náležitosti vedení samostatné evidence zbraní kategorie A, B nebo C a
střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a které
nejsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), s využitím
elektronické aplikace centrálního registru zbraní podle § 39a odst. 1 a
d) náležitosti vedení evidence munice v centrálním registru zbraní.
Článek 1 odst. 1e

1e. Pro účely této směrnice se „zprostředkovatelem“ rozumí fyzická 119/2002

§ 2 odst. 2

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž ve znění
podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří nákup, prodej nebo 170/2013
organizace převodu zbraní.

písm. d) bod
3
d) podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická nebo právnická osoba,
která podle zvláštního právního předpisu7)
3. zprostředkovává jiným nabytí nebo prodej zbraní nebo střeliva,

2. Pro účely této směrnice se „podnikatelem v oboru zbraní“ rozumí 119/2002
fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo ve znění
zčásti tvoří výroba střelných zbraní, jejich součástí a střeliva, 170/2013
obchodování s nimi, jejich výměna, pronájem, opravy nebo úpravy.

§ 2 odst. 2
písm. d)

9086
119/2002
ve znění
484/2008
170/2013
229/2016

Článek 1 odst. 2a

MV

2a. Pro účely této směrnice se „nedovolenou výrobou“ rozumí výroba 119/2002
nebo montáž střelných zbraní, jejich součástí a střeliva
i) z jakékoli hlavní části těchto střelných zbraní, která je předmětem
nedovoleného obchodování,
ii) bez povolení vydaného v souladu s článkem 4 příslušným orgánem
členského státu, ve kterém výroba nebo montáž probíhá, nebo
iii) bez označení smontovaných střelných zbraní v okamžiku jejich
výroby v souladu s čl. 4 odst. 1.
40/2009
ve znění
86/2015

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

PT

d) podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická nebo právnická osoba,
která podle zvláštního právního předpisu7)
1. zbraně nebo střelivo vyvíjí, vyrábí, upravuje, opravuje, znehodnocuje
nebo ničí,
2. zbraně nebo střelivo uschovává, skladuje, půjčuje, přepravuje,
nakupuje, prodává nebo k tomu přijímá objednávky, nebo
3. zprostředkovává jiným nabytí nebo prodej zbraní nebo střeliva,
§ 33 odst. 1

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní licenci fyzické nebo právnické
osobě, jež má místo pobytu nebo sídlo na území České republiky a
a) je držitelem živnostenského oprávnění v oboru zbraní a střeliva, žádáli o vydání zbrojní licence skupiny A, B, C, D, E nebo F a

§8

§ 279

b) prokáže, že je oprávněna provádět činnosti, pro které žádá o vydání
zbrojní licence, jedná-li se o zbrojní licenci skupiny G, H, I nebo J, a k
této činnosti potřebuje zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně.
Nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo nosit
zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu
nebo zbrojní licence, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství
střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní
provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do
střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny
směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo
kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení
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střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci.
(3) Kdo bez povolení
a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v
množství větším než malém, zbraň hromadně účinnou nebo součástky,
jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo
b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve
značném množství střelivo,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
156/2000
ve znění
227/2003
148/2010
206/2015

§ 16

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(1) Výrobce, dovozce a vývozce je povinen
a) uvádět na trh kontrolované výrobky, jen pokud jsou ověřeny a
opatřeny platnou zkušební značkou,
b) vyvážet kontrolované výrobky, jen pokud jsou opatřeny platnou
zkušební nebo kontrolní značkou,
c) po vydání certifikátu o homologaci označit alespoň jednu z hlavních
částí střelné zbraně zkušební značkou určenou v certifikátu; pokud to
není možné, úřad stanoví jiný vhodný způsob označení,
d) po vydání certifikátu o typové kontrole střeliva označit vnější stranu
nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva nebo jeho
průmyslově vyráběné části, je-li uváděna na trh samostatně, zkušební
značkou uvedenou v certifikátu a zajistit v rozsahu stanoveném
vyhláškou ministerstva výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě
dodrženy stanovené technické požadavky, a vést o tom evidenci,
e) ponechat na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, měkké místo
pro vyražení příslušné zkušební značky; pokud to není možné, úřad
stanoví vhodný způsob označení,
f) do 30 dnů písemně informovat úřad o všech změnách ve výrobě
kontrolovaných výrobků, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti
některého z těchto výrobků.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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(2) Výrobce je dále povinen
a) opatřit kontrolované výrobky svou obchodní firmou nebo názvem,
jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou
osobu, anebo ochrannou známkou a dalšími údaji, pokud tak stanoví
vyhláška ministerstva nebo zvláštní právní předpis,18a)
b) umožnit zaměstnancům úřadu vstup do výrobních prostor a
poskytnout jim potřebnou součinnost včetně používání zkušebního
zařízení, poskytnutí střeliva, zkušebních a administrativních prostorů,
jestliže je prováděno ověřování na jeho žádost v jeho provozovnách.18b)
(3) Distributor může uvádět na trh jen kontrolované výrobky označené
platnou zkušební značkou.
(4) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního
právního předpisu,18c) je povinen
a) provádět opravy a úpravy střelných zbraní nebo stanovených doplňků
tak, aby splňovaly stanovené technické požadavky, a je povinen úřadu
předložit v písemné podobě postup opravy nebo úpravy střelné zbraně,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) předložit k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena
výměna některé z hlavních částí.

Článek 1 odst. 2b

2b. Pro účely této směrnice se „nedovoleným obchodováním“ rozumí 119/2002
nabývání, prodej, dodávání, přeprava nebo převod střelných zbraní,
jejich součástí nebo střeliva z území jednoho členského státu nebo přes
jeho území na území jiného členského státu, pokud to některý z
dotčených členských států nepovoluje v souladu s touto směrnicí nebo
pokud smontované střelné zbraně nejsou označeny v souladu s čl. 4 odst.
1.
119/2002
ve znění
170/2013
298/2016
229/2016

§ 44 odst. 1

§ 50

(5) Ten, kdo je zapsán v průkazu stanovené střelné zbraně, je povinen
používat nebo může přenechat k užívání pouze takovou stanovenou
střelnou zbraň, takový stanovený doplněk nebo takové stanovené
střelivo, které jsou označené platnou zkušební značkou.
(1) Zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně lze trvale
vyvézt mimo území České republiky pouze na základě povolení k
vývozu a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do
této zbraně, vyvezena; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních
právních předpisů.9)

(1) Zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně může
podnikatel v oboru zbraní a střeliva přepravovat za účelem vývozu z
území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto
území pouze na základě povolení.
(2) Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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republiky povoluje přepravu příslušný útvar policie na základě žádosti
podané s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní.
Podnikatel je povinen k žádosti o povolení přepravy předložit povolení
nebo licenci Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li podle zvláštního
právního předpisu9) vydávány.
(3) Podnikateli se sídlem nebo místem podnikání mimo území České
republiky povoluje přepravu Policejní prezidium na základě žádosti
podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní
předpis. Žádost o povolení přepravy se podává na zastupitelském úřadě
České republiky nebo na Policejním prezidiu; je-li žádost podána v
elektronické podobě, nevyžaduje se podepsání.
(4) Žádost o povolení přepravy předkládá podnikatel uvedený v
odstavcích 2 a 3 nejpozději 10 pracovních dnů před předpokládaným
zahájením přepravy. Žádost obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která
uskutečňuje prodej nebo předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující,
nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo
dopraveno,
d) druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní,
které budou přepravovány, a jejich předpokládaný počet,
e) předpokládané datum zahájení a ukončení přepravy na území České
republiky,
f) předpokládanou trasu přepravy,
g) druh dopravy a
h) způsob zabezpečení přepravy.
(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné
nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví,
majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, žádost o povolení
přepravy zbraní nebo střeliva zamítne nebo rozhodnutím stanoví jinou
trasu přepravy; pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené pro
bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva, vydá příslušný útvar policie
nebo Policejní prezidium povolení podle odstavce 2. Povolení přepravy
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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zbraní nebo střeliva musí být přepravováno spolu se zbraněmi kategorie
A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní až do místa jejich určení a
musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.
(6) Příslušný útvar policie může podnikateli se zbraněmi kategorie A, B
anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem
podnikání na území České republiky vydat povolení přepravovat zbraně
nebo střelivo podnikateli nebo od podnikatele v oboru zbraní a střeliva
se sídlem mimo území České republiky s platností na dobu až 3 let. Při
podstatné změně, hrubém nebo opakovaném porušení podmínek, za
kterých bylo povolení vydáno, nebo vyžaduje-li to ochrana veřejného
pořádku a bezpečnosti, může být platnost povolení rozhodnutím
pozastavena nebo zrušena.
(7) Nejpozději 1 hodinu před zahájením přepravy je podnikatel uvedený
v odstavcích 2 a 3 povinen ohlásit příslušnému útvaru policie nebo
Policejnímu prezidiu způsobem uvedeným v odstavcích 2 a 3 údaje
týkající se přepravy. Hlášení se podává s využitím elektronické aplikace
centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopie musí
doprovázet zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní
až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným
orgánům. Hlášení nepodává podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3,
který všechny údaje týkající se přepravy uvedl již v žádosti o povolení
přepravy. Hlášení obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která
uskutečňuje prodej nebo předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující,
nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo
dopraveno,
d) údaje umožňující identifikaci každé zbraně kategorie A, B anebo C
nebo střeliva do těchto zbraní, včetně kategorie zbraně, a oznámení o
tom, že tyto zbraně nebo střelivo byly předmětem kontroly v souladu s
Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných
zbraní,
e) datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,
f) trasu přepravy,
g) druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, jedná-li
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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se o podnikatele se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České
republiky, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační
údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování
jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku a na
osobu odpovědnou za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo
střeliva do těchto zbraní na území České republiky, která má jazykové
znalosti nejméně na úrovni A2 českého nebo anglického jazyka podle
společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
h) způsob zabezpečení přepravy a i) předchozí souhlas následujícího
tranzitujícího nebo přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje
přepravu zbraní nebo střeliva po svém území tímto předchozím
souhlasem.
(8) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, B
anebo C nebo střeliva do těchto zbraní musí být vybaven zařízením,
které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční
přepravu a je-li přepravováno více než 100 zbraní nebo více než 200 000
kusů střeliva. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do
systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České
republiky, kterému bylo vydáno dlouhodobé povolení přepravovat
zbraně nebo střelivo podle odstavce 6, podává po dobu platnosti tohoto
dokladu při každé další uskutečňované přepravě pouze hlášení podle
odstavce 7.
(10) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 je povinen neprodleně
ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv
změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto
zbraní.
(11) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavců 4 a 7 nebo jiných
zjištěných informací sledování přepravy zbraní kategorie A, B anebo C
nebo střeliva do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace o
mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě
zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do
těchto zbraní na území České republiky, má-li tyto informace k
dispozici.
(12) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu bylo vydáno povolení
přepravovat zbraně nebo střelivo, seznam zbraní nebo střeliva do těchto
zbraní, které mohou být dovezeny na území jednotlivých členských států
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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§ 16

Citace ustanovení
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bez jejich předchozího souhlasu.
(1) Výrobce, dovozce a vývozce je povinen
a) uvádět na trh kontrolované výrobky, jen pokud jsou ověřeny a
opatřeny platnou zkušební značkou,
b) vyvážet kontrolované výrobky, jen pokud jsou opatřeny platnou
zkušební nebo kontrolní značkou,
c) po vydání certifikátu o homologaci označit alespoň jednu z hlavních
částí střelné zbraně zkušební značkou určenou v certifikátu; pokud to
není možné, úřad stanoví jiný vhodný způsob označení,
d) po vydání certifikátu o typové kontrole střeliva označit vnější stranu
nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva nebo jeho
průmyslově vyráběné části, je-li uváděna na trh samostatně, zkušební
značkou uvedenou v certifikátu a zajistit v rozsahu stanoveném
vyhláškou ministerstva výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě
dodrženy stanovené technické požadavky, a vést o tom evidenci,
e) ponechat na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, měkké místo
pro vyražení příslušné zkušební značky; pokud to není možné, úřad
stanoví vhodný způsob označení,
f) do 30 dnů písemně informovat úřad o všech změnách ve výrobě
kontrolovaných výrobků, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti
některého z těchto výrobků.
(2) Výrobce je dále povinen
a) opatřit kontrolované výrobky svou obchodní firmou nebo názvem,
jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou
osobu, anebo ochrannou známkou a dalšími údaji, pokud tak stanoví
vyhláška ministerstva nebo zvláštní právní předpis,18a)
b) umožnit zaměstnancům úřadu vstup do výrobních prostor a
poskytnout jim potřebnou součinnost včetně používání zkušebního
zařízení, poskytnutí střeliva, zkušebních a administrativních prostorů,
jestliže je prováděno ověřování na jeho žádost v jeho provozovnách.18b)
(3) Distributor může uvádět na trh jen kontrolované výrobky označené
platnou zkušební značkou.
(4) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního
právního předpisu,18c) je povinen
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a) provádět opravy a úpravy střelných zbraní nebo stanovených doplňků
tak, aby splňovaly stanovené technické požadavky, a je povinen úřadu
předložit v písemné podobě postup opravy nebo úpravy střelné zbraně,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) předložit k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena
výměna některé z hlavních částí.

Článek 1 odst. 3

Článek 1 odst. 4

3. Pro účely této směrnice se osoby považují za rezidenty té země, která
je uvedena v adrese zapsané v dokladu určujícím místo pobytu, zejména
v pasu nebo průkazu totožnosti, který se při kontrole držení nebo při
nabývání zbraně předkládá orgánům členského státu nebo podnikateli
v oboru zbraní.

(5) Ten, kdo je zapsán v průkazu stanovené střelné zbraně, je povinen
používat nebo může přenechat k užívání pouze takovou stanovenou
střelnou zbraň, takový stanovený doplněk nebo takové stanovené
střelivo, které jsou označené platnou zkušební značkou.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí c) místem pobytu adresa trvalého
pobytu občana České republiky,4) anebo adresa trvalého nebo
přechodného pobytu5) cizince,6)

119/2002

§ 2 odst. 2
písm. c)

119/2002

§ 18 odst. 1
písm. a)

4. „Evropský zbrojní pas“ je doklad, který vydávají orgány členských
119/2002
států na žádost osoby, která se v souladu se zákonem stane držitelem a
ve znění
uživatelem střelné zbraně. Doba jeho platnosti činí nejvýše pět let a
189/2008
může být prodloužena a evropský zbrojní pas obsahuje informace
stanovené v příloze II. Evropský zbrojní pas je nepřenosný doklad, v
němž je uvedena střelná zbraň nebo střelné zbraně, které drží a užívá
držitel zbrojního pasu. Uživatel střelné zbraně musí mít evropský zbrojní
pas stále ve svém držení a v tomto pasu se vyznačují změny držení nebo
charakteristiky střelné zbraně, jakož i ztráta nebo krádež střelné zbraně.

§ 49 odst. 1

119/2002
ve znění
189/2008

§ 49 odst. 2

(2) Odchylně od odstavce 1 může lovec zbraň uvedenou v § 6 písm. a) a
b), anebo sportovní střelec zbraň uvedenou v § 5 písm. a) až f) nebo v §
6 písm. a) a b), vézt s sebou bez předchozího povolení 1 nebo více
těchto zbraní během cesty přes 2 nebo více členských států s cílem
vykonávat loveckou nebo sportovní činnost, pokud je držitelem
evropského zbrojního pasu, ve kterém je taková zbraň nebo takové
zbraně uvedeny, a pokud může prokázat účel své cesty, zejména
předložením pozvání. Tato výjimka však neplatí při cestě do členského
státu, který zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo který je
podmiňuje udělením povolení. V tomto případě musí být proveden
záznam v evropském zbrojním pase.

119/2002
ve znění
484/2008

§ 49 odst. 3

(3) Evropský zbrojní pas vydá příslušný útvar policie fyzické osobě,
která má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným
držitelem zbraně. Žádost o vydání tohoto pasu se podává na

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která
splňuje tyto podmínky:
a) má místo pobytu na území České republiky,
(1) Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která jeho držitele opravňuje
při cestách do jiných členských států vézt s sebou zbraň v něm zapsanou
a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud
členský stát, do kterého nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s
touto zbraní. Vzor evropského zbrojního pasu stanoví prováděcí právní
předpis.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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l. Tato směrnice nevylučuje použití vnitrostátních předpisů týkajících se
nošení zbraní nebo úpravy lovu nebo sportovní střelby.

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
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Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

170/2013

Článek 2 odst. 1

MV

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a
musí obsahovat osobní údaje žadatele; k žádosti žadatel připojí
fotografii.

119/2002

§ 49 odst. 4

(4) Doba platnosti evropského zbrojního pasu je 5 let a může být
příslušným útvarem policie prodloužena; pokud jsou v tomto pasu
zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba platnosti nejvýše 10 let.

119/2002
ve znění
229/2016

§ 1 odst. 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie32) a
upravuje nakládání se střelnými zbraněmi (dále jen "zbraň") a střelivem,
podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění
pyrotechnického průzkumu.

119/2002
ve znění
170/2013

§ 28 odst. 1

(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn pro sběratelské
účely
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla
udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno
povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo
b) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit střelivo do zbraně
kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a
výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.

119/2002
ve znění
484/2008
170/2013
229/2016

§ 28 odst. 2

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn
a) podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit
zakázaný doplněk zbraně, na který mu byla udělena výjimka, sportovní
nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení,
nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C; tuto zbraň může nosit
pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle
zvláštního právního předpisu, a
b) nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé
části nábojů do zbraní kategorie B nebo C; střelivo a jednotlivé části
nábojů nesmí nosit viditelně.

119/2002
ve znění
484/2008

§ 28 odst. 3

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu
zaměstnání nebo povolání
a) nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho
zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána
zbrojní licence; k této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo, a
b) nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) a střelivo do těchto

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a
střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.
Strážník obecní policie je oprávněn nosit zbraň viditelně při
plnění úkolů obecní policie. Zaměstnanec České národní banky
zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky může zbraň nosit
viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.
119/2002
ve znění
484/2008
229/2016

§ 28 odst. 4

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie B, na
kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C,
b) nabývat do vlastnictví střelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn
držet, a to po předložení průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také
držet nebo nosit a
c) nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo
nesmí nosit viditelně.

449/2001
ve znění
320/2002
170/2013

§ 45 odst. 1

(1) Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám
mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti
týrání. Zakazuje se
a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a
nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat ondatry do vrší,
b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji
usmrcovat plynem,
c) lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování
nebo u zvěře pernaté o ornitologický výzkum,
d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých
živočichů jako návnad,
e) nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů
v kohoutku vyšších než 55 cm,
f) lovit sluku vyháněním pomocí psa a plašením s honci,
g) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo
omráčit, zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče,
zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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h) lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí
nebo po vodě, pokud nejde o loď plovoucí rychlostí menší než 5
km/hod.,
i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou,
brokovou nebo kombinovanou, určenou k loveckým účelům),
j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem,24)
k) střílet zvěř srnčí jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100
m nižší než 1000 J (joulů) a ostatní zvěř spárkatou nižší než 1500 J; to
neplatí při lovu selete a lončáka prasete divokého, které lze při
nadháňce, naháňce nebo nátlačce střílet i brokovnicí s jednotnou střelou,
l) střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se
zásobníkem schopným pojmout více než 2 náboje,
m) lovit zvěř kromě prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu
po západu slunce až do hodiny před východem slunce; lovit prase
divoké a lišku obecnou v noci bez použití vhodné pozorovací a střelecké
optiky,
n) lovit zvěř v době nouze ve vzdálenosti do 200 m od krmelců a
slanisk,
o) dávat do krmiva lákací a narkotizační prostředky, pokud to není
prováděno za účelem odchytu,
p) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda,
r) lovit zvěř na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá
sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti
do 200 m od hranice těchto pozemků,
s) lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední
honitby, lovit bažanty ve vzdálenosti do 200 m od sousední bažantnice a
v těchto vzdálenostech přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení
a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
t) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v
přezimovacích objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky
nežádoucí,
u) lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena
evropského a jelena siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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divokého; tento zákaz se netýká lovu v oborách,
v) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perličku
obecnou, kachnu divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku
černou, husu velkou, husu běločelou a husu polní jinak než loveckou
zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a
stanoveného počtu loveckých psů,

Článek 2 odst. 2

2. Tato směrnice se nevztahuje na nabývání nebo držení střelných zbraní
a střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy ozbrojenými silami,
policií, státními orgány nebo sběrateli a subjekty s kulturním a
historickým zaměřením v oblasti zbraní, které jsou jako takové uznány
členským státem, na jehož území působí. Rovněž se nevztahuje na
obchodní přepravu vojenských zbraní a střeliva.

119/2002
ve znění
484/2008
229/2016

§ 1 odst. 2
písm. a)

119/2002
ve znění
484/2008
229/2016

§ 1 odst. 2
písm. b)

119/2002
ve znění
484/2008

§ 1 odst. 2
písm. c)

119/2002
ve znění
484/2008

§ 1 odst. 2
písm. d)

119/2002

§ 1 odst. 2

w) používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva na
mokřadech.
(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na
a) zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve
výzbroji ozbrojenými silami České republiky1), Vojenskou policií33),
bezpečnostními sbory1a), Vojenským zpravodajstvím1b) nebo
ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území
České republiky, překračování státních hranic České republiky a
průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České
republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní
smlouvy, která je součástí právního řádu, a jsou určeny k plnění jejich
úkolů,
(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na
b) zbraně, střelivo a munici ve vlastnictví státu, které jsou určeny ke
sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům
Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo”), Ministerstvem obrany,
ozbrojenými silami České republiky1), Vojenskou policií33),
bezpečnostními sbory1a), Vojenským zpravodajstvím1b) nebo
ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území
České republiky, překračování státních hranic České republiky a
průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České
republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní
smlouvy, která je součástí právního řádu,
(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na
c) zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým
úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva3),
(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na
d) zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí
souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty,
které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí,
(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 3

Článek 4 odst. 1

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

ve znění
484/2008
229/2016

písm. e)

119/2002
ve znění
229/2016

§ 1 odst. 2
písm. f)

Vyhodnocení *

(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na
f) provádění pyrotechnického průzkumu ozbrojenými silami České
republiky1), Vojenskou policií33), bezpečnostními sbory1a),
Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami nebo sbory
jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního
právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí
právního řádu.

§ 33 odst. 2

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojní licence zamítne,
jestliže

PT

a) fyzická nebo právnická osoba nesplňuje podmínku podle odstavce 1,
b) právnická osoba není bezúhonná, neboť byla odsouzena pro úmyslný
trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,
c) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo
odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby
nesplňují podmínku bezúhonnosti podle § 22 nebo podmínku
spolehlivosti podle § 23, nebo
d) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo
odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby v
posledních 5 letech vykonával funkci odpovědného zástupce držitele
zbrojní licence nebo držitele muniční licence, jemuž byla zbrojní licence
nebo muniční licence odňata z důvodu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b)
nebo v § 36 odst. 2, nebo byl členem statutárního orgánu takového
držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence.

Článek 4 odst. 2

2. Pro účely identifikace a sledování všech smontovaných střelných 119/2002
zbraní členské státy v okamžiku výroby každé střelné zbraně
ve znění

Poznámka

e) zřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní
a střeliva, ministerstvem, Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami
České republiky1), Vojenskou policií33), bezpečnostními sbory1a),
Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory
jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního
právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí
právního řádu, pouze pro jejich potřebu

Členské státy mohou ve svých právních předpisech přijmout přísnější
pravidla, než stanoví tato směrnice, s výhradou práv udělených
rezidentům členských států podle čl. 12 odst. 2.
9086
1. Členské státy zajistí, aby veškeré střelné zbraně nebo jejich součásti, 119/2002
které jsou uváděny na trh, byly buď označeny a registrovány v souladu s ve znění
touto směrnicí, anebo znehodnoceny.
170/2013
229/2016

Citace ustanovení

§ 39 odst. 1
písm. l)

(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J je povinen

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

MV

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

a) buď vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, země nebo 170/2013
místa výroby, sériového čísla a roku výroby (pokud není součástí
sériového čísla). Tím není dotčeno možné připojení obchodní značky
výrobce. Pro tyto účely se členské státy mohou rozhodnout uplatňovat
ustanovení Úmluvy ze dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání
zkušebních značek na ručních střelných zbraních,
b) nebo zachovávají jakékoli jiné snadno použitelné jedinečné označení
s číselným nebo alfanumerickým kódem, které umožní všem státům
snadno zjistit zemi výroby.
Označení se provádí na hlavní části střelné zbraně, jejíž zničení by
učinilo zbraň neschopnou ke střelbě.
Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení kompletního
střeliva bylo označeno, přičemž toto označení odkazuje na jméno
výrobce, identifikační číslo série (šarže), ráži a typ střeliva. Pro tyto
účely se členské státy mohou rozhodnout uplatňovat ustanovení Úmluvy
ze dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na
ručních střelných zbraních.
Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní z vládních
zásob na trvalé civilní použití byly zbraně vhodně jednoznačně
označeny, aby státy mohly zjistit zemi tohoto převodu.
156/2000
ve znění
227/2003
148/2010
206/2015

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

l) vést evidenci
1. zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní
a na které má vydán průkaz zbraně, a tuto evidenci uchovávat po dobu 5
let i po skončení činnosti,
2. vydaných a přijatých zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto
zbraní,

§ 16

(1) Výrobce, dovozce a vývozce je povinen
a) uvádět na trh kontrolované výrobky, jen pokud jsou ověřeny a
opatřeny platnou zkušební značkou,
b) vyvážet kontrolované výrobky, jen pokud jsou opatřeny platnou
zkušební nebo kontrolní značkou,
c) po vydání certifikátu o homologaci označit alespoň jednu z hlavních
částí střelné zbraně zkušební značkou určenou v certifikátu; pokud to
není možné, úřad stanoví jiný vhodný způsob označení,
d) po vydání certifikátu o typové kontrole střeliva označit vnější stranu
nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva nebo jeho
průmyslově vyráběné části, je-li uváděna na trh samostatně, zkušební
značkou uvedenou v certifikátu a zajistit v rozsahu stanoveném
vyhláškou ministerstva výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě
dodrženy stanovené technické požadavky, a vést o tom evidenci,
e) ponechat na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, měkké místo
pro vyražení příslušné zkušební značky; pokud to není možné, úřad
stanoví vhodný způsob označení,
f) do 30 dnů písemně informovat úřad o všech změnách ve výrobě

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

kontrolovaných výrobků, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti
některého z těchto výrobků.
(2) Výrobce je dále povinen
a) opatřit kontrolované výrobky svou obchodní firmou nebo názvem,
jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou
osobu, anebo ochrannou známkou a dalšími údaji, pokud tak stanoví
vyhláška ministerstva nebo zvláštní právní předpis,18a)
b) umožnit zaměstnancům úřadu vstup do výrobních prostor a
poskytnout jim potřebnou součinnost včetně používání zkušebního
zařízení, poskytnutí střeliva, zkušebních a administrativních prostorů,
jestliže je prováděno ověřování na jeho žádost v jeho provozovnách.18b)
(3) Distributor může uvádět na trh jen kontrolované výrobky označené
platnou zkušební značkou.
(4) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního
právního předpisu,18c) je povinen
a) provádět opravy a úpravy střelných zbraní nebo stanovených doplňků
tak, aby splňovaly stanovené technické požadavky, a je povinen úřadu
předložit v písemné podobě postup opravy nebo úpravy střelné zbraně,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) předložit k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena
výměna některé z hlavních částí.

Článek 4 odst. 3

3. Členské státy podmíní výkon činnosti podnikatele v oboru zbraní na
svém území povolením uděleným alespoň na základě kontroly osobní a
odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní. Jednáli se o právnickou osobu, provede se kontrola osoby, která podnik řídí.

119/2002
ve znění
484/2008
420/2011
170/2013
204/2015
229/2016

§ 33

(5) Ten, kdo je zapsán v průkazu stanovené střelné zbraně, je povinen
používat nebo může přenechat k užívání pouze takovou stanovenou
střelnou zbraň, takový stanovený doplněk nebo takové stanovené
střelivo, které jsou označené platnou zkušební značkou.
(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní licenci fyzické nebo právnické
osobě, jež má místo pobytu nebo sídlo na území České republiky a
a) je držitelem živnostenského oprávnění v oboru zbraní a střeliva, žádáli o vydání zbrojní licence skupiny A, B, C, D, E nebo F a
b) prokáže, že je oprávněna provádět činnosti, pro které žádá o vydání
zbrojní licence, jedná-li se o zbrojní licenci skupiny G, H, I nebo J, a k
této činnosti potřebuje zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně.
(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojní licence zamítne,
jestliže
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

a) fyzická nebo právnická osoba nesplňuje podmínku podle odstavce 1,
b) právnická osoba není bezúhonná, neboť byla odsouzena pro úmyslný
trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,
c) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo
odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby
nesplňují podmínku bezúhonnosti podle § 22 nebo podmínku
spolehlivosti podle § 23, nebo
d) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo
odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby v
posledních 5 letech vykonával funkci odpovědného zástupce držitele
zbrojní licence nebo držitele muniční licence, jemuž byla zbrojní licence
nebo muniční licence odňata z důvodu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b)
nebo v § 36 odst. 2, nebo byl členem statutárního orgánu takového
držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence.
(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti
právnické osoby podle odstavce 2 písm. b) o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů12). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a
výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušný útvar policie je
oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby
nebo jejího odpovědného zástupce, nebo odpovědného zástupce nebo
člena statutárního orgánu právnické osoby podle odstavce 2 písm. c)
opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Článek 4 odst. 4

4. Členské státy zajistí do 31. prosince 2014 zřízení a údržbu 221/2017
počítačového systému evidence údajů, centralizovaného nebo
decentralizovaného, který oprávněným orgánům zajistí přístup k
systémům evidence údajů, v nichž je zaznamenána každá střelná zbraň v
působnosti této směrnice. V tomto evidenčním systému se
zaznamenávají a po dobu nejméně dvaceti let uchovávají informace o
druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle střelné
zbraně a jména a adresy jejího dodavatele a nabyvatele nebo držitele.
Podnikatelé v oboru zbraní musí během své činnosti uchovávat evidenci,
v níž jsou zaznamenány všechny střelné zbraně v působnosti této
směrnice a jejich vstupy a výstupy, spolu s údaji, které umožní
identifikaci a sledování střelné zbraně, zejména typ, značku výrobce,
model, ráži a sériové číslo a jména a adresy dodavatelů a nabyvatelů. Po

§ 28

(4) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojní licence, je-li
zahájeno trestní stíhání právnické nebo fyzické osoby pro trestný čin,
jehož spáchání vylučuje bezúhonnost právnické osoby podle odstavce 2
písm. b) nebo fyzické osoby podle odstavce 2 písm. c).
(1) V evidenci zbraní kategorie A, B nebo C, které vlastní držitel zbrojní
licence a na které má vydán průkaz zbraně (dále jen "záznamní kniha
zbraní"), a v evidenci střeliva do těchto zbraní (dále jen "záznamní kniha
střeliva") se uvádí
a) pořadové číslo zápisu,
b) datum nabytí nebo převedení zbraně nebo střeliva,
c) datum registrace zbraně a číslo průkazu zbraně,
d) údaje o zbrani nebo střelivu,
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Lhůta pro implementaci
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Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

ukončení činnosti předá podnikatel evidenci vnitrostátnímu orgánu
příslušnému pro systém evidence údajů stanovený v prvním
pododstavci.

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

e) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby
nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které držitel zbrojní
licence zbraň nebo střelivo nabyl,
f) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo
údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví ke
zbrani nebo střelivu převedeno, a
g) jméno, případně jména, příjmení a podpis nebo uznávaný
elektronický podpis osoby, která provedla zápis.
(2) V záznamní knize zbraní, která je vedena s využitím elektronické
aplikace centrálního registru zbraní, se vedou údaje podle odstavce 1
písm. c) a d) a tato záznamní kniha slouží osobě uvedené v § 35 odst. 1
výhradně pro náhled.
(3) Do záznamní knihy střeliva zapisuje osoba uvedená v § 34 221/odst.
1 údaje podle odstavce 1 písm. b) a d) až f).
221/2017

§ 29

(1) Evidence zbraní kategorie A, B nebo C, které jsou předmětem
činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona nebo které jsou u
Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva za účelem jejich ověření,
(dále jen "evidenční kniha zbraní") a evidence střeliva do těchto zbraní,
černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek (dále jen
"evidenční kniha střeliva") se vedou s využitím předepsaných
elektronických formulářů podle § 34.
(2) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva provádí v evidenční knize
zbraní s využitím předepsaných elektronických formulářů podle § 34
1. zápis údaje o značce zkušebny,
2. zápis údaje o zkušební značce,
3. zápis údaje o roku ověření a
4. opravu údajů o zbrani, zjistí-li nesoulad údajů o zbrani uvedených v
evidenční knize zbraní se skutečným stavem.
(3) Evidenční kniha zbraní a evidenční kniha střeliva jsou vedeny zvlášť
pro každou provozovnu držitele zbrojní licence nebo, nachází-li se v
rámci provozovny více než jeden samostatný objekt, pro každý
konkrétní objekt v rámci provozovny držitele zbrojní licence.
(4) Údaje identifikující konkrétní objekt, ve kterém jsou zbraň, střelivo,
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Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy,
nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
se uvedou pomocí lokalizačních údajů globálního družicového
navigačního systému a v případě objektu umístěného v uzavřeném
areálu též uvedením vnějšího identifikačního označení objektu, které se
umístí u každého vchodu do konkrétního objektu.
Článek 4 odst. 5

5. Členské státy zajistí, aby u všech střelných zbraní mohl být kdykoliv
zjištěn jejich majitel. Pokud však jde o střelné zbraně kategorie D,
zavedou členské státy od 28. července 2010 vhodná opatření ke
sledování, včetně od 31. prosince 2014 opatření umožňujících kdykoliv
zjistit majitele střelných zbraní uvedených na trh po 28. července 2010.

9086
9774
119/2002
ve znění
228/2003
484/2008
170/2013
229/2016

§ 71

(1) Ministerstvo vede informační systém obsahující osobní údaje a čísla
průkazů zkušebních komisařů.
(2) Policie při plnění úkolů státní správy v oblasti zbraní a střeliva vede
informační systémy obsahující údaje o
a) vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích,
b) vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích,
c) vydaných průkazech zbraní,
d) registrovaných zbraních kategorie A, B nebo C, hlavních částech
zbraní, zakázaných doplňcích zbraní a střelivu do těchto zbraní,
e) vyvezených nebo provezených zbraních, střelivu nebo zakázaných
doplňcích zbraní,
f) zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo
tranzit zbraní nebo střeliva,
g) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních
přepravovat zbraně nebo střelivo,
h) ztracených nebo odcizených zbraních, zbrojních průkazech, zbrojních
licencích, evropských zbrojních pasech, průkazech zbraní a průkazech
zkušebních komisařů,
i) zajištěných, zadržených, odebraných, odevzdaných, propadlých nebo
zabraných zbraních, zakázaných doplňcích zbraní a zbraních nebo
zakázaných doplňcích zbraní určených ke zničení nebo znehodnocení a
j) provozovaných střelnicích.
(3) Policie při plnění úkolů státní správy na úseku munice vede
informační systémy obsahující údaje o
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

a) vydaných muničních průkazech a jejich držitelích,
b) vydaných muničních licencích a jejich držitelích,
c) munici v držení držitelů muničních licencí,
d) vyvezené nebo provezené munici,
e) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních
přepravovat munici,
f) ztracené nebo odcizené munici, muničních průkazech a muničních
licencích,
g) zajištěné, zadržené, odebrané, odevzdané, propadlé nebo zabrané
munici,
h) střelnicích pro munici, trhacích jámách pro ničení munice a zvláštních
zařízeních pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a
i) nalezené munici, střelivu nebo výbušninách.
(4) Zastupitelský úřad České republiky při plnění úkolů státní správy
podle tohoto zákona vede informační systémy obsahující údaje o
vydaných zbrojních průvodních listech a jejich držitelích.
(5) Informační systémy vedené podle odstavců 2 a 3 obsahují osobní
údaje v rozsahu údajů uváděných na žádosti nebo v rozsahu údajů
uváděných na ostatních tiskopisech vyplňovaných podle tohoto zákona
nebo údajů získaných v rámci činnosti podle tohoto zákona.
(6) Ministerstvo je oprávněno nepřetržitě vstupovat do informačních
systémů policie vedených podle odstavců 2 a 3 a využívat údaje v nich
uvedené k plnění svých úkolů ve věcech zbraní, střeliva a munice.
Článek 4a

9086
Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení střelných 119/2002
zbraní pouze osobám, které obdržely licenci nebo, v případě kategorií C
nebo D, které k tomu mají zvláštní povolení v souladu s vnitrostátním
právem.

§8

Nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo nosit
zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu
nebo zbrojní licence, pokud tento zákon nestanoví jinak.

PT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

9086
Článek 4b

Členské státy zváží zavedení systému regulace činnosti
zprostředkovatelů. Takový systém může zahrnovat jedno nebo více
opatření, jako například:
a) povinnou registraci zprostředkovatelů činných na jejich území;
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Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení střelných 119/2002
zbraní pouze osobám, které pro to mají řádný důvod a které

§ 12 odst. 5

(5) Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň
kategorie B, pokud má k tomu žadatel řádný důvod. Za řádný důvod se
považuje

PT

b) povinnou licenci nebo povolení ke zprostředkování.
Článek 5 první
pododstavec
písm. a)

a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání jinak než koupí a držení
střelných zbraní k loveckým účelům a zbraní pro lov nebo sportovní
střelbu za předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18 let
povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod vedením dospělé
osoby s platnou licencí k držení střelné zbraně či licencí k lovu anebo
provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak schváleného
tréninkového střediska;

a) provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti
nebo příprava na povolání,
c) provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
d) zajišťování ostrahy majetku a osob,
e) zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,10) nebo
119/2002
ve znění
170/2013

§ 39 odst. 1
písm. m)

119/2002
ve znění
170/2013
298/2016

§ 39a

f) ochrana života, zdraví nebo majetku.
(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J je povinen
m) zapisovat údaje o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto
zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu,
bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní,
(1) Evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní,
které vlastní držitel zbrojní licence a na které má vydán průkaz zbraně,
se vede v listinné podobě v záznamní knize nebo v elektronické podobě,
přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným
elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované
elektronické časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem
osoby, která zápis provedla, a zařadí se do listinné evidence; evidence se
uchovává po dobu 5 let, a to i po skončení činnosti držitele zbrojní
licence. Držitel zbrojní licence může vést evidenci podle věty první s
využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní.
(2) Evidence vydaných a přijatých zbraní kategorie A, B nebo C a
střeliva do těchto zbraní se vede v listinné podobě v knize výdeje a
příjmu nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které
nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které
nebylo vydáno kvalifikované elektronické časové razítko, se vytiskne,
opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí se do
listinné evidence.
(3) Evidence o provedených cvičných střelbách se vede v listinné
podobě v knize střeleb nebo v elektronické podobě, přičemž obsah
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záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a
pro které nebylo vydáno kvalifikované elektronické časové razítko, se
vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a
zařadí se do listinné evidence.
(4) Způsob vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis.
119/2002
ve znění
170/2013
229/2016

§ 73a

(1) Centrální registr zbraní je neveřejný informační systém veřejné
správy podle zvláštního právního předpisu28) sloužící k výkonu státní
správy a k dalším úkonům v oblasti zbraní, střeliva a munice.
(2) V centrálním registru zbraní jsou vedeny údaje v rozsahu údajů
vedených v informačních systémech uvedených v § 71 odst. 2 písm. a)
až i) a v § 71 odst. 3 písm. a) až g).
(3) Správcem centrálního registru zbraní je policie.
(4) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence provádí
zápis, změnu, popřípadě výmaz záznamu v centrálním registru zbraní
elektronicky dálkovým přístupem zadáním údajů prostřednictvím
zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové stránky
aplikace centrálního registru zbraní.
(5) Správce centrálního registru zbraní zřídí přístup do centrálního
registru zbraní držiteli zbrojní licence, který provádí některou z činností
uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), nebo držiteli obecné muniční licence, a
to do 2 pracovních dnů ode dne vydání zbrojní licence nebo obecné
muniční licence; držiteli zbrojní licence, který vede evidenci podle § 39a
odst. 1, zřídí správce centrálního registru zbraní přístup do centrálního
registru zbraní na žádost.
(6) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence se do
centrálního
registru
zbraní
přihlašuje
prostřednictvím
individualizovaných přístupových údajů. Držitel zbrojní licence nebo
držitel obecné muniční licence může požádat správce centrálního
registru zbraní o zřízení nebo zrušení přístupu do centrálního registru
zbraní pro jím pověřené osoby. Správce centrálního registru zbraní
doručí individualizované přístupové údaje držiteli zbrojní licence nebo
držiteli obecné muniční licence a jím pověřené osobě do vlastních rukou
bez zbytečného odkladu po zřízení přístupu do centrálního registru
zbraní. Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence a jím
pověřená osoba jsou povinni chránit přístupové údaje proti zneužití.
(7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru
zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu
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zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a
zápalek. Držitel obecné muniční licence je povinen zaznamenat v
centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři
každou změnu stavu munice. Změnu stavu je držitel zbrojní licence nebo
držitel obecné muniční licence povinen zaznamenat bez zbytečného
odkladu po fyzickém převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého
prachu, bezdýmného prachu, zápalek nebo munice nebo po jiné
skutečnosti zakládající změnu stavu, nejpozději však do 2 dnů.
(8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje
a) držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající se zbraní kategorie
A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz
zbraně, a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v
rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva,
černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva,
černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
3. údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu
a zápalkách, včetně kategorie zbraně a uvedení místa jejich uložení
včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém jsou zbraň,
střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy,
nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou
osobu, od které byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný
prach a zápalky nabyty, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou
osobu, na kterou bylo vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému
prachu, bezdýmnému prachu a zápalkám převedeno nebo jíž byly zbraň,
střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky přenechány,
včetně oprávnění,
b) držitel obecné muniční licence v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
3. údaje o munici, včetně způsobu uložení munice a uvedení místa jejího
uložení, včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém je
munice uložena, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení
adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou
osobu, od které byla munice nabyta, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou
osobu, na kterou bylo vlastnictví k munici převedeno nebo jíž byla
munice přenechána, včetně oprávnění,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

MV

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

c) policie a
d) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
(9) Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti,
zejména pro vedení řízení a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona
nebo zvláštního právního předpisu, nepřetržitý dálkový přístup k
informacím z centrálního registru zbraní
a) ministerstvu,
b) Ministerstvu obrany,
c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
d) zastupitelskému úřadu České republiky,
e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a
f) Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu.
(10) Prováděcí právní předpis stanoví
a) vzor předepsaného elektronického formuláře podle odstavce 7,
b) náležitosti vedení evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do
těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2
písm. d), a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v
centrálním registru zbraní,
c) náležitosti vedení samostatné evidence zbraní kategorie A, B nebo C a
střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a které
nejsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), s využitím
elektronické aplikace centrálního registru zbraní podle § 39a odst. 1 a
d) náležitosti vedení evidence munice v centrálním registru zbraní.
119/2002
ve znění
484/2008
170/2013
229/2016

§ 18 odst. 1

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která
splňuje tyto podmínky:
a) má místo pobytu na území České republiky,
b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a),
e) je odborně způsobilá (§ 21),
f) je bezúhonná (§ 22) a
g) je spolehlivá (§ 23).

Článek 5 první
pododstavec,
písm. b)

119/2002
ve znění
228/2003
170/2013
229/2016

§ 19 odst. 1

(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobě starší 21 let,
pokud tento zákon nestanoví jinak.

119/2002

§ 19 odst. 2

(2) Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let,
pokud tento zákon nestanoví jinak.

119/2002

§ 19 odst. 3

(3) Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je
členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle
národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je
střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.

119/2002

§ 19 odst. 4

(4) Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo
středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či
učiliště je zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky
pro jeho vydání.

119/2002
ve znění
484/2008

§ 19 odst. 5

(5) Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo
středního odborného učiliště staršímu 18 let, pokud v osnovách školy
nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.

119/2002
ve znění
484/2008

§ 19 odst. 6

(6) V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 je nutný písemný souhlas
zákonného zástupce a doporučení příslušného občanského sdružení,
školy nebo učiliště. Osoba mladší 18 let smí zbraň nebo střelivo pro
sportovní nebo lovecké účely nabývat do vlastnictví, s výjimkou koupě,
a držet pouze se souhlasem zákonného zástupce; tuto zbraň nebo střelivo
smí používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem
zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí
bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.

§ 18 odst. 1

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která
splňuje tyto podmínky:

9086
Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení střelných 119/2002
zbraní pouze osobám, které pro to mají řádný důvod a které
ve znění
484/2008
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek ani veřejnou 170/2013
bezpečnost. Odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za 229/2016
příznak, že takové nebezpečí existuje.

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

a) má místo pobytu na území České republiky,
b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a),
e) je odborně způsobilá (§ 21),
f) je bezúhonná (§ 22) a
g) je spolehlivá (§ 23).

119/2002
ve znění
229/2016

§ 20 odst. 1

(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo
držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího
poskytování specifických zdravotnických služeb
a) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství,
b) poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání
zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D,
který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také
o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel
pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost
žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu, nebo
c) registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství
pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o
žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší
než 19 let.

119/2002
ve znění
228/2003

§ 21 odst. 1

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E prokazuje
odbornou způsobilost zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem.
Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné
způsobilosti.

119/2002

§ 21 odst. 2

(2) Zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie.

119/2002
ve znění
228/2003
170/2013

§ 21 odst. 3

(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
skupiny A až E se skládá z teoretické a praktické části. Obsahová náplň
praktické zkoušky se musí lišit podle skupin zbrojního průkazu (§ 16
odst. 2).

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

119/2002

§ 21 odst. 4

(4) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel
při ní osvědčuje znalost
a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně,
c) nauky o zbraních a střelivu a
d) zdravotnického minima.

119/2002

§ 21 odst. 5

(5) Praktická část zkoušky se skládá ze
a) zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a
b) střelby na pevný cíl.

119/2002
ve znění
484/2008
41/2009
455/2016
229/2016

§ 22

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně uznán vinným trestným činem
a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, účasti
na teroristické skupině, financování terorismu, podpory a propagace
terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáže,
vyzvědačství, válečné zrady, účasti na organizované zločinecké skupině,
obecného ohrožení, získání kontroly nad vzdušným dopravním
prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou, ohrožení
bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla,
zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo
genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody
na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody
nepodmíněně na 5 až 10 let,
b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5
až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti
svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního
tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným
úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen
trest odnětí svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí
svobody neuplynulo alespoň 20 let,
c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným
činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu
odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen,
1. neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody
převyšující 2 roky,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

2. neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody
nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo
3. neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání,
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, upuštěno od uložení
trestního opatření mladistvému anebo podmíněně upuštěno od uložení
trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl
uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního
stíhání na žádost obviněného anebo obžalovaného11e), nebo nebylo
uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání
mladistvého podle zvláštního právního předpisu11f), nebo
d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s
držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od
právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.
(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl
v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají
znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po
kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v
odstavci 1.
(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti
fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o
vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se
nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu13)
ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí,
jako by nebyl odsouzen13a).

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

119/2002
ve znění
484/2008
170/2013
204/2015
229/2016

§ 23

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,
a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně
podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném
odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo
lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,
b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo
prokazatelně požívá návykové látky11), nebo
c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí
svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně
uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání,
které má znaky přestupku25)
1. na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku munice,
2. na úseku používání výbušnin,
3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo
obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích,
4. na úseku obrany České republiky,
5. proti veřejnému pořádku,
6. proti občanskému soužití,
7. proti majetku, nebo
8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně
neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu
rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době
hájení.
(2) Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení
spolehlivosti fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) opis z evidence
přestupků vedené Rejstříkem trestů.

119/2002
ve znění
229/2016

20a

(1) Každý lékař, který v rámci poskytování zdravotních služeb zjistí
nebo nabude důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo
stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost podle tohoto
zákona, je oprávněn u příslušného útvaru policie ověřit, zda je taková
osoba držitelem zbrojního průkazu; příslušný útvar policie tyto údaje
lékaři sdělí bez zbytečného odkladu. V případě zjištění, že taková osoba
je držitelem zbrojního průkazu, lékař podle věty první oznámí tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb
příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu
znám.
(2) V případě, že lékař podle odstavce 1 zjistí u pacienta, který je
držitelem zbrojního průkazu, pokud je mu tato skutečnost známa, změnu
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zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním
se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví, oznámí tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k
vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám, a uvědomí
policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečností podle věty první
postupuje podle odstavce 3.
(3) Existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo
ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho
zdravotní způsobilosti, může příslušný útvar policie vyzvat držitele
zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a
podrobil se lékařské prohlídce. O výzvě podle věty první příslušný útvar
policie bez zbytečného odkladu informuje posuzujícího lékaře a sdělí
mu důvody důvodného podezření. Držitel zbrojního průkazu je povinen
se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy podle věty
první podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a předložit
příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti bez
zbytečného odkladu po jeho převzetí. Posuzující lékař a lékař se
specializací v příslušném oboru zajišťující další potřebná odborná
vyšetření jsou povinni lékařskou prohlídku provést a zajistit odborná
vyšetření u určeného poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy se
držitel zbrojního průkazu k posuzujícímu lékaři poprvé dostavil. Pokud
se držitel zbrojního průkazu k lékařské prohlídce nedostaví nebo se jí
odmítne podrobit, posuzující lékař tuto skutečnost oznámí bez
zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie.
(4) Posuzující lékař, který u držitele zbrojního průkazu zjistí změnu
zdravotního stavu, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost
podle tohoto zákona, je povinen nový posudek o zdravotní způsobilosti
zaslat bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie; u držitele
zbrojního průkazu skupiny D je poskytovatel pracovnělékařských služeb
povinen také informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele
držitele zbrojního průkazu skupiny D. V případě, že si posuzující lékař
před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti vyžádá
provedení dalších potřebných odborných vyšetření, uvědomí o této
skutečnosti příslušný útvar policie a uvede, zda u držitele zbrojního
průkazu existuje podezření na změnu zdravotního stavu, která může
představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života
nebo zdraví.
119/2002
ve znění
229/2016

§ 21a

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání
přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního
průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, je
povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit posudek o
zdravotní způsobilosti.
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(2) Nesplňuje-li žadatel o vydání zbrojního průkazu podmínku zdravotní
způsobilosti, příslušný útvar policie jej vyrozumí, že nebude ke zkoušce
odborné způsobilosti připuštěn.
(3) Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být ke dni podání přihlášky
ke zkoušce odborné způsobilosti starší než 3 měsíce. Je-li žádost o
vydání zbrojního průkazu podána do 3 měsíců ode dne podání přihlášky
ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu,
není žadatel povinen připojit posudek o zdravotní způsobilosti.
Článek 5 druhý
pododstavec

9086
Členské státy mohou odejmout povolení k držení střelné zbraně, 119/2002
přestane-li být plněna některá z podmínek, na jejichž základě bylo
uděleno.

§ 14

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do
vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny
nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí
vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie. Tuto zbraň
může držitel zbrojního průkazu nosit pouze v rozsahu oprávnění
stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její
registraci (§ 41).

119/2002

§ 15 odst. 1

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do
vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k
právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může
nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.

119/2002
ve znění
484/2008
170/2013
229/2016

§ 18 odst. 1

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která
splňuje tyto podmínky:
a) má místo pobytu na území České republiky,
b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a),
e) je odborně způsobilá (§ 21),
f) je bezúhonná (§ 22) a
g) je spolehlivá (§ 23).

119/2002
ve znění
228/2003
484/2008

§ 19

(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobě starší 21 let,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let,
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pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je
členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle
národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je
střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.
(4) Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo
středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či
učiliště je zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky
pro jeho vydání.
(5) Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo
středního odborného učiliště staršímu 18 let, pokud v osnovách školy
nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.
(6) V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 je nutný písemný souhlas
zákonného zástupce a doporučení příslušného občanského sdružení,
školy nebo učiliště. Osoba mladší 18 let smí zbraň nebo střelivo pro
sportovní nebo lovecké účely nabývat do vlastnictví, s výjimkou koupě,
a držet pouze se souhlasem zákonného zástupce; tuto zbraň nebo střelivo
smí používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem
zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí
bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.

Článek 5 třetí
pododstavec

9086
Členské státy mohou osobám s bydlištěm na svém území zakázat držení 119/2002
zbraně nabyté v jiném členském státě, pouze pokud zakazují nabytí
stejné zbraně na svém území.

§ 12 odst. 5

(5) Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň
kategorie B, pokud má k tomu žadatel řádný důvod. Za řádný důvod se
považuje
a) provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti
nebo příprava na povolání,
c) provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
d) zajišťování ostrahy majetku a osob,
e) zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,10) nebo
f) ochrana života, zdraví nebo majetku.

119/2002
ve znění
484/2008

§ 13 odst. 1

(1) Platnost povolení vydaného podle § 12 zaniká, jestliže ten, komu
bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo
zbrojní licence. Platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B
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dále zaniká, není-li využito do 12 měsíců ode dne jeho vydání.
119/2002

§ 13 odst. 2

(2) Povolení vydané podle § 12 odejme příslušný útvar policie, pominulli řádný důvod, pro který bylo vydáno; to neplatí, bylo-li povolení
vydáno podle § 12 odst. 5 písm. f).

119/2002
ve znění
484/2008
170/2013

§ 26

(1) Platnost zbrojního průkazu zaniká, jestliže
a) uplyne doba jeho platnosti,
b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,
c) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu (§ 27),
d) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, nebo
e) jeho držitel se vzdal zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního
průkazu.
(2) O zániku platnosti zbrojního průkazu rozhoduje příslušný útvar
policie, jestliže
a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je
porušena jeho celistvost,
b) obsahuje neoprávněně provedené změny,
c) obsahuje nesprávné údaje; to neplatí, je-li důvodem nesprávnosti
změna místa pobytu, nebo
d) jeho držitel ukončil pobyt na území České republiky.
Uzná-li držitel zbrojního průkazu důvod pro zánik platnosti, provede se
pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.
(3) Zanikla-li platnost zbrojního průkazu podle odstavce 1 písm. b)
anebo odstavce 2 písm. a) nebo c), vydá příslušný útvar policie po
předložení fotografie bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti
původního zbrojního průkazu. Je-li zbrojní průkaz vydán jako náhrada
za zbrojní průkaz ztracený nebo odcizený, musí z něj být patrno, že se
jedná o duplikát.

119/2002
ve znění
228/2003
170/2013

§ 27 odst. 1

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, jestliže
držitel zbrojního průkazu
a) pozbyl způsobilost k právním úkonům,
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229/2016
b) pozbyl zdravotní způsobilost,
c) přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle § 22 nebo
spolehlivosti podle § 23, nebo
d) skupiny B nebo C mladší 18 let nebo skupiny D mladší 21 let přestal
splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu uvedené v § 19 odst.
3, 4, 5 nebo 6; to neplatí, ukončil-li držitel zbrojního průkazu skupiny C
mladší 18 let nebo držitel zbrojního průkazu skupiny D mladší 21 let
úspěšně příslušný vzdělávací program středního vzdělání.

Článek 5 čtvrtý
pododstavec

Členské státy mohou zakázat rezidentům na svém území držení zbraně
nabyté v jiném členském státě, pouze pokud zakazují nabytí totožné
zbraně na svém území.

119/2002
ve znění
170/2013

§ 27 odst. 2

2) Občanské sdružení podle § 19 odst. 3, které doporučilo vydat zbrojní
průkaz skupiny B členovi mladšímu 18 let, neprodleně oznámí
příslušnému útvaru policie ukončení jeho členství ve sdružení, pokud je
mladší 18 let. Střední škola nebo střední odborné učiliště, v jejichž
osnovách je zahrnuta výuka myslivosti, neprodleně oznámí příslušnému
útvaru policie ukončení studia držitele zbrojního průkazu skupiny C
mladšího 18 let. Střední škola nebo střední odborné učiliště, v jejichž
osnovách je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva,
neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení studia držitele
zbrojního průkazu skupiny D mladšího 21 let. Povinnost podle věty
druhé a třetí pro střední školy a střední odborná učiliště neplatí, ukončilli držitel zbrojního průkazu úspěšně příslušný vzdělávací program
středního vzdělání.

119/2002

§8

Nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo nosit
zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu
nebo zbrojní licence, pokud tento zákon nestanoví jinak.

119/2002

§ 9 odst. 1

(1) Zbraň kategorie A je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo
nosit, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz podle věty první se
nevztahuje na vývoz nebo dovoz uskutečňovaný podle zvláštního
právního předpisu.9)

119/2002

§ 12 odst. 1

(1) Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na
základě povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

119/2002

§ 14

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do
vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny
nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí
vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie. Tuto zbraň
může držitel zbrojního průkazu nosit pouze v rozsahu oprávnění
stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její
registraci (§ 41).

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 6 první
pododstavec

Citace ustanovení

Členské státy přijmou všechna vhodná opatření vedoucí k zákazu
nabývání a držení střelných zbraní a střeliva kategorie A. Ve zvláštních
případech mohou příslušné orgány udělit povolení pro výše uvedené
střelné zbraně a střelivo, pokud to neodporuje veřejné bezpečnosti a
veřejnému pořádku.

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

119/2002

§ 15 odst. 1

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do
vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k
právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může
nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.

9086
119/2002

§ 9 odst. 1

(1) Zbraň kategorie A je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo
nosit, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz podle věty první se
nevztahuje na vývoz nebo dovoz uskutečňovaný podle zvláštního
právního předpisu.9)

§ 9 odst. 2

(2) Policie České republiky (dále jen "policie") může udělit výjimku
držiteli zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence
skupiny A, F, G, H, I nebo J, který provádí

9086
119/2002
ve znění
484/2008
170/2013

Vyhodnocení *

a) sběratelskou nebo muzejní činnost,
b) přepravu, střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek
nebo střežení objektů mimořádné důležitosti, anebo objektů důležitých
pro obranu státu,
c) výrobní nebo obdobnou činnost, při které ke zkoušení výrobků nutně
potřebuje zbraň kategorie A,
d) výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní kategorie A,
e) filmovou nebo divadelní činnost; v takovém případě musí být zbraň
nevratně upravena tak, aby při střelbě z ní mohly být použity pouze
cvičné náboje a nábojky, nebo
f) výkon práva myslivosti podle zvláštního právního předpisu24);
takovou výjimku lze však udělit pouze pro doplněk zbraně uvedený v §
4 písm. c) bodě 2; podmínky stanovené zvláštním právním předpisem
zůstávají nedotčeny24).
119/2002
ve znění
170/2013
204/2015

§ 9 odst. 3

(3) Policie může udělit výjimku podle odstavce 2, pokud to neodporuje
veřejnému pořádku a bezpečnosti. Výjimku lze časově omezit, je-li
udělena podle odstavce 2 písm. b) až f). Za účelem posouzení, zda
udělení výjimky neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, je policie
oprávněna požádat orgán veřejné moci, fyzickou osobu nebo právnickou
osobu o poskytnutí potřebných podkladů a informací; dožádaný orgán
nebo osoba žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu. Policie je oprávněna
vyžádat si za účelem posouzení podmínek pro udělení výjimky opis z

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 6 druhý
pododstavec

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Členské státy zajistí, že s výjimkou podnikatelů v oboru zbraní je 119/2002
nabývání střelných zbraní a jejich součástí a střeliva pomocí prostředků
komunikace na dálku definovaných v článku 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně
spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku ( 4 ), pokud je
povoleno, přísně kontrolováno.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§8

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
Nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo nosit
zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu
nebo zbrojní licence, pokud tento zákon nestanoví jinak.

PT

9086
Článek 6 odst. 3

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

§ 10 odst. 3

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A, který má místo pobytu ještě v
jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále
jen „členský stát“), je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto
členského státu s udělením výjimky podle odstavce 1 nebo prohlášení o
tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka
českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a
tlumočníků.

PT

119/2002

§ 12 odst. 1

(1) Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na
základě povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

119/2002
ve znění

§ 12 odst. 4

(4) Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném
členském státě, je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto

Členské státy se mohou rozhodnout, že v jednotlivých zvláštních
případech, výjimečně a s náležitým odůvodněním udělí sběratelům
povolení nabývat a držet palné zbraně, jejich hlavní části a střelivo
zařazené do kategorie A, a to za přísných bezpečnostních podmínek,
včetně prokázání příslušným vnitrostátním orgánům, že jsou zavedena
opatření k zamezení veškerým rizikům pro veřejnou bezpečnost nebo
veřejný pořádek a že dané palné zbraně, jejich hlavní části a střelivo jsou
skladovány při zajištění úrovně bezpečnosti přiměřené rizikům
spojeným s přístupem neoprávněné osoby k takovým předmětům.
Členské státy zajistí, aby byli sběratelé, kterým bylo uděleno povolení
podle prvního pododstavce tohoto odstavce identifikovatelní av rámci
systémů evidence údajů uvedených v článku 4. Sběratelé, kterým bylo
takové povolení uděleno, jsou povinni vést evidenci veškerých palných
zbraní zařazených do kategorie A ve svém držení, k níž mají příslušné
vnitrostátní orgány přístup. Členské státy zavedou náležitý systém
monitorování sběratelů, kterým bylo takové povolení uděleno, a
zohlední přitom veškeré relevantní faktory.

Článek 7 odst. 1

1. Střelná zbraň kategorie B nemůže být na území členského státu
nabyta bez povolení, které udělí tento členský stát nabyvateli.
Toto povolení nemůže být uděleno rezidentovi jiného členského státu
bez jeho předchozího souhlasu.

9086
119/2002
ve znění
189/2008
484/2008
170/2013

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

3.

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Článek 7 odst. 3
Článek 7 odst. 4

Článek 7 odst. 5

2. Střelná zbraň kategorie B nemůže být na území členského státu
držena bez povolení, které udělí tento členský stát držiteli. Je-li držitel
zbraně rezidentem jiného členského státu, je dotyčný členský stát o
udělení povolení uvědomen.

3. Povolení nabývat a povolení držet střelnou zbraň kategorie B může
být uděleno jediným správním rozhodnutím.
4. Členské státy mohou zvážit udělení víceleté licence pro nabývání a
držení veškerých střelných zbraní podléhajících povolení osobě, která
splňuje podmínky pro udělení povolení pro střelné zbraně, aniž jsou
dotčeny
a) povinnost oznámit převody příslušným úřadům;
b) pravidelné ověřování, že tato osoba nadále splňuje podmínky, a
c) maximální limity pro držení zbraní stanovené vnitrostátním právem.

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

189/2008

Článek 7 odst. 2

MV

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

členského státu s udělením povolení podle odstavce 1 nebo jeho
prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do
jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců
a tlumočníků.

119/2002
ve znění
484/2008
170/2013

§ 17 odst. 4

(4) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v
jiném členském státě, je povinen předložit též předchozí souhlas tohoto
členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o
tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka
českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznam znalců a
tlumočníků.

119/2002

§ 44 odst. 1

(1) Zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně lze trvale
vyvézt mimo území České republiky pouze na základě povolení k
vývozu a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do
této zbraně, vyvezena; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních
právních předpisů.9)

119/2002
ve znění
189/2008
484/2008
170/2013

§ 10 odst. 3

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A, který má místo pobytu ještě v
jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále
jen „členský stát“), je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto
členského státu s udělením výjimky podle odstavce 1 nebo prohlášení o
tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka
českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a
tlumočníků.

119/2002

§ 12 odst. 1

119/2002

§ 12 odst. 1

(1) Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na
základě povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(1) Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na
základě povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Nerelevantní z hlediska transpozice.

9086
5. Členské státy přijmou pravidla k zajištění toho, aby osoby, které jsou 484/2008
ke dni 28. července 2008 držiteli povolení pro střelné zbraně kategorie B
podle vnitrostátního práva, nemusely žádat o licenci nebo povolení pro
ty střelné zbraně, které drží v kategoriích C nebo D, v důsledku vstupu
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května

Čl. II bod 3

3. Každý, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechovává signální
zbraň, k jejímuž držení nebo nošení nebylo podle dosavadních právních
předpisů nutné mít zbrojní průkaz nebo zbrojní licenci a povolení, je
povinen požádat o vydání příslušného zbrojního průkazu nebo licence a
povolení podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 8 odst. 1

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

2008 ( 5 ) v platnost. Avšak jakýkoli další převod střelných zbraní
kategorie C nebo D je podmíněn tím, že nabyvatel získá či vlastní
licenci nebo mu bude konkrétně povoleno tyto střelné zbraně vlastnit v
souladu s vnitrostátním právem.
1. Střelnou zbraň kategorie C není možné držet, pokud ji držitel neohlásí 119/2002
orgánům členského státu, ve kterém je tato zbraň držena.
Členské státy stanoví povinné ohlášení všech střelných zbraní kategorie
C v současné době držených na jejich území, a to ve lhůtě jednoho roku
po nabytí účinnosti vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici.
119/2002

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 41 odst. 1

§ 12 odst. 5

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Nepožádá-li o vydání uvedených
dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 zákona č.
119/2002 Sb. obdobně.
(1) Každá zbraň kategorie A, B nebo C musí být zaregistrována; tato
povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo.

PT

(5) Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň
kategorie B, pokud má k tomu žadatel řádný důvod. Za řádný důvod se
považuje
a) provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti
nebo příprava na povolání,
c) provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
d) zajišťování ostrahy majetku a osob,
e) zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,10) nebo
f) ochrana života, zdraví nebo majetku.

Článek 8 odst. 2

2. Každý prodejce, podnikatel v oboru zbraní nebo soukromá osoba
uvědomí orgány členského státu o každém převodu nebo předání střelné
zbraně kategorie C a upřesní identifikační prvky nabyvatele a střelné
zbraně. Je-li nabyvatel rezidentem jiného členského státu, je tento
členský stát o nabytí informován členským státem, ve kterém k nabytí
došlo, a nabyvatelem.

119/2002

§ 12 odst. 6

(6) Příslušný útvar policie vydá povolení k nošení zbraně kategorie B,
uvádí-li žadatel důvod uvedený v odstavci 5 písm. b), c), d), e) nebo f).

9086
119/2002

§ 14

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do
vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny
nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí
vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie. Tuto zbraň
může držitel zbrojního průkazu nosit pouze v rozsahu oprávnění
stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její
registraci (§ 41).

§ 73 odst. 4
písm. c)

(4) Policejní prezidium předává potřebné informace, které má k
dispozici,

119/2002
ve znění
189/2008
484/2008

c) o nabytí vlastnictví zbraně kategorie C příslušnému členskému státu,
má-li osoba, která nabyla vlastnictví k této zbrani, místo pobytu i v
tomto členském státě.

9086
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 8 odst. 3

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID
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Citace ustanovení

Vyhodnocení *

3.
Jestliže členský stát na svém území nabývání a držení střelné
119/2002
zbraně kategorie B, C nebo D zakazuje nebo podmiňuje udělením
povolení, uvědomí o tom ostatní členské státy, které tento údaj výslovně
zaznamenají do Evropského zbrojního pasu vydaného pro takovou zbraň
podle čl. 12 odst. 2.
119/2002

§ 46 odst. 1

(1) Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo
provézt územím České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo
střelivo do této zbraně lze pouze na základě povolení; tím nejsou
dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)

PT

§ 46 odst. 2

(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro tranzit
zbraně nebo střeliva, pokud tento zákon nestanoví jinak.

119/2002
ve znění
170/2007
170/2013
229/2016

§ 46 odst. 3

(3) Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na
základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 fyzickým nebo právnickým
osobám vydat zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní
prezidium; fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou
republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních
střeleckých soutěžích, pokud tento zákon nestanoví jinak, také útvar
policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České
republiky17b).

119/2002

§ 46 odst. 4

(4) K žádosti podle odstavce 3 je žadatel povinen předložit úředně
ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce,
pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti
nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen
uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.

119/2002
ve znění
189/2008

§ 46 odst. 5

(5) Povolení podle odstavce 2 nemusí mít lovec z členského státu pro
loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec pro
sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud je
držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň
uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením
pozvání podle odstavce 4.

119/2002
ve znění
484/2008
170/2013

§ 46 odst. 6

(6) Povolení podle odstavce 2 nemusí mít též ostatní držitelé evropského
zbrojního pasu pro zbraně kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně v
případě tranzitu, jestliže je zbraň zapsána v tomto průkazu a jestliže
Policejní prezidium předem udělilo souhlas. Souhlas lze udělit na dobu
až 1 roku. Tento souhlas se zaznamenává do evropského zbrojního pasu
a lze jej prodloužit, a to vždy o 1 další rok.

119/2002
ve znění
189/2008

§ 49 odst. 1

(1) Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která jeho držitele opravňuje
při cestách do jiných členských států vézt s sebou zbraň v něm zapsanou
a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud
členský stát, do kterého nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s
touto zbraní. Vzor evropského zbrojního pasu stanoví prováděcí právní
předpis.

119/2002

§ 49 odst. 2

(2) Odchylně od odstavce 1 může lovec zbraň uvedenou v § 6 písm. a) a

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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MV
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b), anebo sportovní střelec zbraň uvedenou v § 5 písm. a) až f) nebo v §
6 písm. a) a b), vézt s sebou bez předchozího povolení 1 nebo více
těchto zbraní během cesty přes 2 nebo více členských států s cílem
vykonávat loveckou nebo sportovní činnost, pokud je držitelem
evropského zbrojního pasu, ve kterém je taková zbraň nebo takové
zbraně uvedeny, a pokud může prokázat účel své cesty, zejména
předložením pozvání. Tato výjimka však neplatí při cestě do členského
státu, který zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo který je
podmiňuje udělením povolení. V tomto případě musí být proveden
záznam v evropském zbrojním pase.

119/2002
ve znění
170/2013
189/2008

§ 51 odst. 6

(6) Vláda stanoví nařízením, které zbraně nebo střelivo je možné z
jiného členského státu přepravit na území České republiky bez
předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.

119/2002
ve znění
189/2008
170/2013
9086
119/2002

§ 51 odst. 7

(7) Seznam zbraní a střeliva, které lze dovézt na území České republiky
bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky, předává
ministerstvo ostatním členským státům.

§ 44 odst. 1

(1) Zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně lze trvale
vyvézt mimo území České republiky pouze na základě povolení k
vývozu a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do
této zbraně, vyvezena; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních
právních předpisů.9)

119/2002

§ 44 odst. 5

(5) K žádosti o trvalý vývoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva
do této zbraně je žadatel povinen doložit souhlas příslušných státních
orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do
jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců
a tlumočníků.

9086
119/2002
ve znění
170/2013

§ 59

(1) Držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může svěřit zbraň
kategorie B nebo C nebo střelivo do této zbraně jiné fyzické osobě, která
není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, pouze v rámci

nabyvateli, který získal povolení uskutečnit přepravu do země, kde
je rezidentem v souladu s článkem 11,

PT

nabyvateli, který předloží písemné prohlášení uvádějící a osvědčující
jeho úmysl střelnou zbraň držet v členském státě jejího nabytí za
podmínky, že splňuje zákonné podmínky jejího držení.

Článek 9 odst. 2

2.Členské státy mohou povolit dočasné předání střelných zbraní a určí
jeho postup.

a) výcviku a výuky ve střelbě,
b) sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je
střelba,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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c) výuky k loveckým účelům,
d) přípravy na budoucí povolání související s držením nebo nošením
zbraně,
e) filmové nebo divadelní činnosti, jde-li o zbraň upravenou pro střelbu
nábojkami nebo cvičnými náboji, nebo
f) výuky branné přípravy nebo výuky v oboru, jehož obsahem je i
výroba, opravy a zkoušky zbraní a střeliva.
(2) Svěří-li držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence zbraň nebo
střelivo do používání fyzické osobě podle odstavce 1, je povinen
a) poučit tuto osobu o bezpečném zacházení se zbraní a střelivem,
b) dbát nutné opatrnosti a
c) zajistit přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem
zbrojního průkazu příslušné skupiny a zajistí bezpečnou manipulaci se
zbraní a střelivem.
(3) Zbraň nebo střelivo do této zbraně lze svěřit fyzické osobě podle
odstavce 1 jen na dobu nezbytně nutnou, a to pouze
a) k provedení střelby na střelnici, pokud nejde o střelbu ze zbraně
uvedené v odstavci 1 písm. e), nebo
b) k jiné manipulaci se zbraní nebo střelivem v prostoru, který určí
odpovědná osoba provádějící dohled podle odstavce 2 písm. c).
(4) Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může
osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak
pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního
průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí
bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
Článek 10

Úprava nabývání a držení střeliva je shodná s úpravou držení střelných
zbraní, pro které je toto střelivo určeno.

9086
119/2002

§ 12 odst. 2

(2) Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a
nosit pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu
oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.

119/2002

§ 14

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do
vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny
nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie. Tuto zbraň
může držitel zbrojního průkazu nosit pouze v rozsahu oprávnění
stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její
registraci (§ 41).
119/2002

§ 15 odst. 1

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do
vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k
právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může
nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.

119/2002
ve znění
170/2013

§ 28 odst. 1

(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn pro sběratelské
účely
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla
udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno
povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo
b) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit střelivo do zbraně
kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a
výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.

119/2002
ve znění
484/2008
170/2013
229/2016

§ 28 odst. 2

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn
a) podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit
zakázaný doplněk zbraně, na který mu byla udělena výjimka, sportovní
nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení,
nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C; tuto zbraň může nosit
pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle
zvláštního právního předpisu, a
b) nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé
části nábojů do zbraní kategorie B nebo C; střelivo a jednotlivé části
nábojů nesmí nosit viditelně.

119/2002
ve znění
484/2008

§ 28 odst. 3

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu
zaměstnání nebo povolání
a) nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho
zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána
zbrojní licence; k této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo, a
b) nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) a střelivo do těchto
zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a
střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.
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Strážník obecní policie je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů
obecní policie. Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou
ochranu objektů této banky může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s
plněním svých pracovních úkolů.
119/2002
ve znění
484/2008
229/2016

§ 28 odst. 4

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie B, na
kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C,
b) nabývat do vlastnictví střelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn
držet, a to po předložení průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také
držet nebo nosit a

Článek 11 odst. 1

l.Aniž je dotčen článek 12, mohou být střelné zbraně přepravovány z
jednoho členského státu do druhého pouze v souladu s postupem
stanoveným v níže uvedených odstavcích. Tato ustanovení se rovněž
vztahují na přepravu střelné zbraně, při zásilkovém prodeji.

119/2002
ve znění
170/2013
298/2016
229/2016

§ 50

c) nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo
nesmí nosit viditelně.
(1) Zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně může
podnikatel v oboru zbraní a střeliva přepravovat za účelem vývozu z
území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto
území pouze na základě povolení.
(2) Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České
republiky povoluje přepravu příslušný útvar policie na základě žádosti
podané s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní.
Podnikatel je povinen k žádosti o povolení přepravy předložit povolení
nebo licenci Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li podle zvláštního
právního předpisu9) vydávány.
(3) Podnikateli se sídlem nebo místem podnikání mimo území České
republiky povoluje přepravu Policejní prezidium na základě žádosti
podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní
předpis. Žádost o povolení přepravy se podává na zastupitelském úřadě
České republiky nebo na Policejním prezidiu; je-li žádost podána v
elektronické podobě, nevyžaduje se podepsání.
(4) Žádost o povolení přepravy předkládá podnikatel uvedený v
odstavcích 2 a 3 nejpozději 10 pracovních dnů před předpokládaným
zahájením přepravy. Žádost obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která
uskutečňuje prodej nebo předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující,
nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
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Citace ustanovení

Vyhodnocení *

c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo
dopraveno,
d) druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní,
které budou přepravovány, a jejich předpokládaný počet,
e) předpokládané datum zahájení a ukončení přepravy na území České
republiky,
f) předpokládanou trasu přepravy,
g) druh dopravy a
h) způsob zabezpečení přepravy.
(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné
nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví,
majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, žádost o povolení
přepravy zbraní nebo střeliva zamítne nebo rozhodnutím stanoví jinou
trasu přepravy; pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené pro
bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva, vydá příslušný útvar policie
nebo Policejní prezidium povolení podle odstavce 2. Povolení přepravy
zbraní nebo střeliva musí být přepravováno spolu se zbraněmi kategorie
A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní až do místa jejich určení a
musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.
(6) Příslušný útvar policie může podnikateli se zbraněmi kategorie A, B
anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem
podnikání na území České republiky vydat povolení přepravovat zbraně
nebo střelivo podnikateli nebo od podnikatele v oboru zbraní a střeliva
se sídlem mimo území České republiky s platností na dobu až 3 let. Při
podstatné změně, hrubém nebo opakovaném porušení podmínek, za
kterých bylo povolení vydáno, nebo vyžaduje-li to ochrana veřejného
pořádku a bezpečnosti, může být platnost povolení rozhodnutím
pozastavena nebo zrušena.
(7) Nejpozději 1 hodinu před zahájením přepravy je podnikatel uvedený
v odstavcích 2 a 3 povinen ohlásit příslušnému útvaru policie nebo
Policejnímu prezidiu způsobem uvedeným v odstavcích 2 a 3 údaje
týkající se přepravy. Hlášení se podává s využitím elektronické aplikace
centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopie musí
doprovázet zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní
až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným
orgánům. Hlášení nepodává podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3,
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

MV

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

který všechny údaje týkající se přepravy uvedl již v žádosti o povolení
přepravy. Hlášení obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která
uskutečňuje prodej nebo předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující,
nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo
dopraveno,
d) údaje umožňující identifikaci každé zbraně kategorie A, B anebo C
nebo střeliva do těchto zbraní, včetně kategorie zbraně, a oznámení o
tom, že tyto zbraně nebo střelivo byly předmětem kontroly v souladu s
Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných
zbraní,
e) datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,
f) trasu přepravy,
g) druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, jedná-li
se o podnikatele se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České
republiky, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační
údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování
jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku a na
osobu odpovědnou za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo
střeliva do těchto zbraní na území České republiky, která má jazykové
znalosti nejméně na úrovni A2 českého nebo anglického jazyka podle
společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
h) způsob zabezpečení přepravy a i) předchozí souhlas následujícího
tranzitujícího nebo přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje
přepravu zbraní nebo střeliva po svém území tímto předchozím
souhlasem.
(8) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, B
anebo C nebo střeliva do těchto zbraní musí být vybaven zařízením,
které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční
přepravu a je-li přepravováno více než 100 zbraní nebo více než 200 000
kusů střeliva. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do
systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní
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písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České
republiky, kterému bylo vydáno dlouhodobé povolení přepravovat
zbraně nebo střelivo podle odstavce 6, podává po dobu platnosti tohoto
dokladu při každé další uskutečňované přepravě pouze hlášení podle
odstavce 7.
(10) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 je povinen neprodleně
ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv
změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto
zbraní.
(11) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavců 4 a 7 nebo jiných
zjištěných informací sledování přepravy zbraní kategorie A, B anebo C
nebo střeliva do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace o
mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě
zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do
těchto zbraní na území České republiky, má-li tyto informace k
dispozici.
(12) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu bylo vydáno povolení
přepravovat zbraně nebo střelivo, seznam zbraní nebo střeliva do těchto
zbraní, které mohou být dovezeny na území jednotlivých členských států
bez jejich předchozího souhlasu.

Článek 11 odst. 2

2.Pokud jde o přepravu střelných zbraní do jiného členského státu, sdělí
zúčastněná osoba před zahájením přepravy členskému státu, ve kterém
se tyto zbraně nachází:

9086
119/2002
ve znění
170/2013

§ 50 odst. 4

(4) Žádost o povolení přepravy předkládá podnikatel uvedený v
odstavcích 2 a 3 nejpozději 10 pracovních dnů před předpokládaným
zahájením přepravy. Žádost obsahuje

–

jméno a adresu prodávajícího nebo převodce a jméno a adresu
kupujícího nebo nabyvatele a popřípadě vlastníka,

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která
uskutečňuje prodej nebo předání,

–

adresu místa, na které budou tyto zbraně zaslány nebo dopraveny,

b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující,
nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,

–

počet zbraní, které jsou zasílány nebo dopravovány,

–

údaje umožňující identifikaci každé zbraně a rovněž oznámení, že
střelná zbraň byla předmětem kontroly v souladu s Úmluvou o
vzájemném uznávání zkušebních značek na přenosných střelných
zbraních ze dne 1. července 1969,

–

přepravní prostředky,

c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo
dopraveno,
d) druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní,
které budou přepravovány, a jejich předpokládaný počet,
e) předpokládané datum zahájení a ukončení přepravy na území České
republiky,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

MV

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

–

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

f) předpokládanou trasu přepravy,

den odeslání a předpokládaný den převzetí.

g) druh dopravy a
h) způsob zabezpečení přepravy.

119/2002
ve znění
170/2013

3. Pro přepravu střelných zbraní jiných než vojenských, které jsou
vyňaty z oblasti působnosti této směrnice na základě čl. 2 odst. 2, může
každý členský stát udělit podnikatelům v oboru zbraní právo
přepravovat střelné zbraně ze svého území k podnikateli v oboru zbraní,
který působí v jiném členském státu, bez předchozího povolení podle
odstavce 2. Členský stát vydá k tomuto účelu souhlas platný po dobu
nejvýše tří let, který může být kdykoli odůvodněným rozhodnutím
pozastaven nebo zrušen. Doklad s odkazem na tento souhlas musí
doprovázet střelné zbraně až do místa jejich určení; musí být předložen,
kdykoli o to orgány členských států požádají.
Přede dnem převodu sdělí podnikatel v oboru zbraní orgánům členského
státu, ze kterého se má střelná zbraň převést, všechny údaje uvedené v
odst. 2 prvním pododstavci. Tyto orgány provedou kontroly, v případě
potřeby na místě, za účelem ověření souladu mezi informacemi
sdělovanými podnikatelem v oboru zbraní a skutečnou povahou
převodu. Podnikatel v oboru zbraní sdělí tyto informace ve lhůtě
poskytující dostatek času.

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Údaje uvedené v posledních dvou odrážkách se nemusí sdělovat
v případě přepravy mezi podnikateli v oboru zbraní.
Členský stát přezkoumá podmínky, za nichž dojde k přepravě, zejména s
ohledem na bezpečnost.
Jestliže členský stát tuto přepravu povolí, vydá průkaz, který bude
obsahovat všechny údaje uvedené v prvním pododstavci. Tento průkaz
musí doprovázet střelné zbraně až do místa jejich určení; musí být
předložen, kdykoli o to orgány členských států požádají.

Článek 11 odst. 3

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

9086
119/2002
ve znění
170/2013
298/2016
229/2016

§ 50 odst. 5

(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné
nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví,
majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, žádost o povolení
přepravy zbraní nebo střeliva zamítne nebo rozhodnutím stanoví jinou
trasu přepravy; pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené pro
bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva, vydá příslušný útvar policie
nebo Policejní prezidium povolení podle odstavce 2. Povolení přepravy
zbraní nebo střeliva musí být přepravováno spolu se zbraněmi kategorie
A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní až do místa jejich určení a
musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.

§ 50

(1) Zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně může
podnikatel v oboru zbraní a střeliva přepravovat za účelem vývozu z
území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto
území pouze na základě povolení.
(2) Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České
republiky povoluje přepravu příslušný útvar policie na základě žádosti
podané s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní.
Podnikatel je povinen k žádosti o povolení přepravy předložit povolení
nebo licenci Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li podle zvláštního
právního předpisu9) vydávány.
(3) Podnikateli se sídlem nebo místem podnikání mimo území České
republiky povoluje přepravu Policejní prezidium na základě žádosti
podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní
předpis. Žádost o povolení přepravy se podává na zastupitelském úřadě
České republiky nebo na Policejním prezidiu; je-li žádost podána v
elektronické podobě, nevyžaduje se podepsání.
(4) Žádost o povolení přepravy předkládá podnikatel uvedený v
odstavcích 2 a 3 nejpozději 10 pracovních dnů před předpokládaným
zahájením přepravy. Žádost obsahuje

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

MV

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která
uskutečňuje prodej nebo předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující,
nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo
dopraveno,
d) druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní,
které budou přepravovány, a jejich předpokládaný počet,
e) předpokládané datum zahájení a ukončení přepravy na území České
republiky,
f) předpokládanou trasu přepravy,
g) druh dopravy a
h) způsob zabezpečení přepravy.
(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné
nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví,
majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, žádost o povolení
přepravy zbraní nebo střeliva zamítne nebo rozhodnutím stanoví jinou
trasu přepravy; pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené pro
bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva, vydá příslušný útvar policie
nebo Policejní prezidium povolení podle odstavce 2. Povolení přepravy
zbraní nebo střeliva musí být přepravováno spolu se zbraněmi kategorie
A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní až do místa jejich určení a
musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.
(6) Příslušný útvar policie může podnikateli se zbraněmi kategorie A, B
anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem
podnikání na území České republiky vydat povolení přepravovat zbraně
nebo střelivo podnikateli nebo od podnikatele v oboru zbraní a střeliva
se sídlem mimo území České republiky s platností na dobu až 3 let. Při
podstatné změně, hrubém nebo opakovaném porušení podmínek, za
kterých bylo povolení vydáno, nebo vyžaduje-li to ochrana veřejného
pořádku a bezpečnosti, může být platnost povolení rozhodnutím
pozastavena nebo zrušena.
(7) Nejpozději 1 hodinu před zahájením přepravy je podnikatel uvedený
v odstavcích 2 a 3 povinen ohlásit příslušnému útvaru policie nebo
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
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Úřední věstník
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Citace ustanovení
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JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
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Policejnímu prezidiu způsobem uvedeným v odstavcích 2 a 3 údaje
týkající se přepravy. Hlášení se podává s využitím elektronické aplikace
centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopie musí
doprovázet zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní
až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným
orgánům. Hlášení nepodává podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3,
který všechny údaje týkající se přepravy uvedl již v žádosti o povolení
přepravy. Hlášení obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která
uskutečňuje prodej nebo předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující,
nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo
dopraveno,
d) údaje umožňující identifikaci každé zbraně kategorie A, B anebo C
nebo střeliva do těchto zbraní, včetně kategorie zbraně, a oznámení o
tom, že tyto zbraně nebo střelivo byly předmětem kontroly v souladu s
Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných
zbraní,
e) datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,
f) trasu přepravy,
g) druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, jedná-li
se o podnikatele se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České
republiky, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační
údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování
jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku a na
osobu odpovědnou za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo
střeliva do těchto zbraní na území České republiky, která má jazykové
znalosti nejméně na úrovni A2 českého nebo anglického jazyka podle
společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
h) způsob zabezpečení přepravy a i) předchozí souhlas následujícího
tranzitujícího nebo přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje
přepravu zbraní nebo střeliva po svém území tímto předchozím
souhlasem.
(8) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, B
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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anebo C nebo střeliva do těchto zbraní musí být vybaven zařízením,
které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční
přepravu a je-li přepravováno více než 100 zbraní nebo více než 200 000
kusů střeliva. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do
systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do
těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České
republiky, kterému bylo vydáno dlouhodobé povolení přepravovat
zbraně nebo střelivo podle odstavce 6, podává po dobu platnosti tohoto
dokladu při každé další uskutečňované přepravě pouze hlášení podle
odstavce 7.
(10) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 je povinen neprodleně
ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv
změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto
zbraní.
(11) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavců 4 a 7 nebo jiných
zjištěných informací sledování přepravy zbraní kategorie A, B anebo C
nebo střeliva do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace o
mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě
zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do
těchto zbraní na území České republiky, má-li tyto informace k
dispozici.
(12) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu bylo vydáno povolení
přepravovat zbraně nebo střelivo, seznam zbraní nebo střeliva do těchto
zbraní, které mohou být dovezeny na území jednotlivých členských států
bez jejich předchozího souhlasu.
Článek 11 odst. 4

4.Každý členský stát předá ostatním členským státům seznam střelných
zbraní, pro které může být vydán souhlas k přepravě na jeho území bez
předchozího povolení.
Tyto seznamy střelných zbraní budou sděleny podnikatelům v oboru
zbraní, kteří obdrželi souhlas pro přepravu střelných zbraní bez
předchozího povolení podle postupu stanoveného v odstavci 3.

9086
119/2002
ve znění
170/2013
229/2016

§ 50 odst. 12 (12) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu bylo vydáno povolení
přepravovat zbraně nebo střelivo, seznam zbraní nebo střeliva do těchto
zbraní, které mohou být dovezeny na území jednotlivých členských států
bez jejich předchozího souhlasu.

119/2002
ve znění
170/2013
189/2008

§ 51 odst. 6

(6) Vláda stanoví nařízením, které zbraně nebo střelivo je možné z
jiného členského státu přepravit na území České republiky bez
předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.

119/2002
ve znění

§ 51 odst. 7

(7) Seznam zbraní a střeliva, které lze dovézt na území České republiky
bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky, předává

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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1. Nedodrží-li se postup podle článku 11, povoluje se držení střelné
zbraně během cesty přes dva nebo více členských států, pouze pokud
zúčastněná osoba získala povolení těchto členských států.
Členské státy smí udělit takové povolení pro jednu nebo více cest na
dobu nejvýše jednoho roku s možností obnovení. Tato povolení budou
zapsána do Evropského zbrojního pasu, který cestující musí předložit,
kdykoli o to orgány členských států požádají.

MV
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189/2008
170/2013
9086
119/2002

§ 46 odst. 1

(1) Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo
provézt územím České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo
střelivo do této zbraně lze pouze na základě povolení; tím nejsou
dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)

119/2002

§ 46 odst. 2

(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro tranzit
zbraně nebo střeliva, pokud tento zákon nestanoví jinak.

119/2002
ve znění
170/2007
170/2013
229/2016

§ 46 odst. 3

(3) Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na
základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 fyzickým nebo právnickým
osobám vydat zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní
prezidium; fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou
republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních
střeleckých soutěžích, pokud tento zákon nestanoví jinak, také útvar
policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České
republiky17b).

119/2002

§ 46 odst. 4

(4) K žádosti podle odstavce 3 je žadatel povinen předložit úředně
ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce,
pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti
nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen
uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.

§ 46 odst. 5

(5) Povolení podle odstavce 2 nemusí mít lovec z členského státu pro
loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec pro
sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud je
držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň
uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením
pozvání podle odstavce 4.

9086
2. Odchylně od odstavce l mohou lovci v případě střelných zbraní 119/2002
kategorií C a D a sportovní střelci v případě střelných zbraní kategorií B, ve znění
C a D držet bez předchozího povolení jednu nebo více těchto střelných 189/2008
zbraní během cesty přes dva nebo více členských států s cílem
vykonávat svou činnost, pokud jsou držiteli evropského zbrojního pasu,
ve kterém je uvedena tato konkrétní zbraň či zbraně, a pokud mohou
uvést důvody své cesty, zejména předložením pozvání nebo jiného
důkazu jejich lovecké nebo sportovní činnosti v cílovém členském státě.
Členské státy nesmějí uznávání evropského zbrojního pasu podmiňovat
uhrazením jakéhokoli poplatku nebo platby.
Tato výjimka se však nevztahuje na cesty do členského státu, který na
základě čl. 8 odst. 3 zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo
který je podmiňuje udělením povolení; v tomto případě o tom musí být
učiněna výslovná zmínka v Evropském zbrojním pasu.
V souvislosti se zprávou uvedenou v článku 17 Komise rovněž

ministerstvo ostatním členským státům.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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119/2002
ve znění
189/2008

§ 49 odst. 1

(1) Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která jeho držitele opravňuje
při cestách do jiných členských států vézt s sebou zbraň v něm zapsanou
a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud
členský stát, do kterého nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s
touto zbraní. Vzor evropského zbrojního pasu stanoví prováděcí právní
předpis.

119/2002
ve znění
189/2008

§ 49 odst. 2

(2) Odchylně od odstavce 1 může lovec zbraň uvedenou v § 6 písm. a) a
b), anebo sportovní střelec zbraň uvedenou v § 5 písm. a) až f) nebo v §
6 písm. a) a b), vézt s sebou bez předchozího povolení 1 nebo více
těchto zbraní během cesty přes 2 nebo více členských států s cílem
vykonávat loveckou nebo sportovní činnost, pokud je držitelem
evropského zbrojního pasu, ve kterém je taková zbraň nebo takové
zbraně uvedeny, a pokud může prokázat účel své cesty, zejména
předložením pozvání. Tato výjimka však neplatí při cestě do členského
státu, který zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo který je
podmiňuje udělením povolení. V tomto případě musí být proveden
záznam v evropském zbrojním pase.

přezkoumá po konzultaci členských států výsledky uplatňování druhého
pododstavce, zejména pokud jde o jeho dopady na veřejný pořádek
a veřejnou bezpečnost.

9086
Článek 12 odst. 3

Článek 13 odst. 1

3. V dohodách o vzájemném uznávání vnitrostátních dokladů mohou
dva nebo více členských států stanovit pro pohyb se střelnou zbraní na
svém území pružnější úpravu, než která je uvedena v tomto článku.
9086
l. Každý členský stát předá všechny užitečné informace, které má k
119/2002
dispozici o konečné přepravě střelných zbraní, členskému státu, na jehož ve znění
území budou přepraveny.
189/2008
484/2008
229/2016

§ 73 odst. 4

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

(4) Policejní prezidium předává potřebné informace, které má k
dispozici,

PT

a) o přepravě zbraní, střeliva nebo munice členskému státu, na jehož
území nebo přes jehož území budou přepraveny; o přepravě zbraní,
střeliva nebo munice fyzickými nebo právnickými osobami, které
nemají místo pobytu nebo sídlo v České republice, informují nejpozději
během přepravy,
b) o vydání povolení k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně kategorie B
příslušnému členskému státu, má-li osoba, které bylo toto povolení
vydáno, místo pobytu i v tomto členském státě, a
c) o nabytí vlastnictví zbraně kategorie C příslušnému členskému státu,
má-li osoba, která nabyla vlastnictví k této zbrani, místo pobytu i v
tomto členském státě.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

31991L0477_200129

str. 58 z 77

Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Článek 13 odst 2

2. Informace, jež členské státy obdrží na základě postupů podle článku
11 o přepravě střelných zbraní, podle čl. 7 odst. 2 a podle čl. 8 odst. 2 o
nabývání a držení střelných zbraní nerezidenty, sdělí nejpozději během
přepravy členskému státu určení a popřípadě nejpozději během přepravy
do členských států tranzitu.

119/2002
ve znění
189/2008
484/2008
229/2016

§ 73 odst. 4

(4) Policejní prezidium předává potřebné informace, které má k
dispozici,

PT

a) o přepravě zbraní, střeliva nebo munice členskému státu, na jehož
území nebo přes jehož území budou přepraveny; o přepravě zbraní,
střeliva nebo munice fyzickými nebo právnickými osobami, které
nemají místo pobytu nebo sídlo v České republice, informují nejpozději
během přepravy,
b) o vydání povolení k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně kategorie B
příslušnému členskému státu, má-li osoba, které bylo toto povolení
vydáno, místo pobytu i v tomto členském státě, a

Článek 13 odst. 3

3. Pro účely účinného uplatňování této směrnice si členské státy
pravidelně vyměňují informace. Z tohoto důvodu sestaví Komise do 28.
července 2009 kontaktní skupinu pro výměnu informací pro účely
uplatňování tohoto článku. Členské státy uvědomí ostatní členské státy a
Komisi, které vnitrostátní orgány jsou pověřeny předávat a získávat
informace a plnit povinnosti uvedené v čl. 11 odst. 4.

119/2002
ve znění
189/2008
484/2008
229/2016

§ 73 odst. 4

c) o nabytí vlastnictví zbraně kategorie C příslušnému členskému státu,
má-li osoba, která nabyla vlastnictví k této zbrani, místo pobytu i v
tomto členském státě.
(4) Policejní prezidium předává potřebné informace, které má k
dispozici,

PT

a) o přepravě zbraní, střeliva nebo munice členskému státu, na jehož
území nebo přes jehož území budou přepraveny; o přepravě zbraní,
střeliva nebo munice fyzickými nebo právnickými osobami, které
nemají místo pobytu nebo sídlo v České republice, informují nejpozději
během přepravy,
b) o vydání povolení k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně kategorie B
příslušnému členskému státu, má-li osoba, které bylo toto povolení
vydáno, místo pobytu i v tomto členském státě, a
c) o nabytí vlastnictví zbraně kategorie C příslušnému členskému státu,
má-li osoba, která nabyla vlastnictví k této zbrani, místo pobytu i v
tomto členském státě.

Článek 13a

1. Komisi je nápomocen výbor.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí
Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon
prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 6 ) s ohledem na článek 8
zmíněného rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 14

Členské státy přijmou všechny předpisy zakazující na jejich území
dovoz:
–

119/2002
ve znění
484/2008
střelné zbraně mimo případy uvedené v článcích 11 a 12 a s 170/2013

§ 45

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

(1) Zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně lze trvale
dovézt na území České republiky pouze na základě povolení k dovozu;
tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)

PT

(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

31991L0477_200129

str. 59 z 77

Poznámka
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Celex:
Název:
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1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

výhradou dodržení podmínek, v nich stanovených;

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

zbraně nebo střeliva. Ten opravňuje fyzickou osobu - držitele zbrojního
průkazu, fyzickou nebo právnickou osobu - držitele zbrojní licence nebo
cizince6) k držení zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této
zbraně, za účelem jejího trvalého dovozu a k trvalému dovozu na území
České republiky.

zbraně jiné než střelné s výhradou, že to povolují vnitrostátní předpisy
dotyčného členského státu.

(3) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva držitelům
zbrojního průkazu nebo zbrojní licence vydává příslušný útvar policie, v
zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
(4) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva se vydává
na základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 písm. a) až g), i) a j).
Obsahem žádosti musí být také název hraničního přechodu, kterým
zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně bude dovezena
na území České republiky.
(5) Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo
střeliva je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne překročení státních
hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C
nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke
kontrole.
(6) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je
současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C
nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.
(7) V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně
nebo střeliva vydá příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad
České republiky, současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo
střeliva do České republiky.
119/2002
ve znění
170/2007
189/2008
484/2008
170/2013
229/2016

§ 46

(1) Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo
provézt územím České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo
střelivo do této zbraně lze pouze na základě povolení; tím nejsou
dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)
(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro tranzit
zbraně nebo střeliva, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na
základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 fyzickým nebo právnickým
osobám vydat zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní
prezidium; fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou
republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních
střeleckých soutěžích, pokud tento zákon nestanoví jinak, také útvar

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České
republiky17b).
(4) K žádosti podle odstavce 3 je žadatel povinen předložit úředně
ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce,
pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti
nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen
uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.
(5) Povolení podle odstavce 2 nemusí mít lovec z členského státu pro
loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec pro
sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud je
držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň
uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením
pozvání podle odstavce 4.
(6) Povolení podle odstavce 2 nemusí mít též ostatní držitelé evropského
zbrojního pasu pro zbraně kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně v
případě tranzitu, jestliže je zbraň zapsána v tomto průkazu a jestliže
Policejní prezidium předem udělilo souhlas. Souhlas lze udělit na dobu
až 1 roku. Tento souhlas se zaznamenává do evropského zbrojního pasu
a lze jej prodloužit, a to vždy o 1 další rok.
(7) Cestující z třetí země, který cestuje do členského státu, musí při
kontrole na vnější hranici Evropské unie předložit povolení každého
členského státu, na jehož nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo
střelivem cestovat.
(8) Pro držitele zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo
střeliva nebo pro držitele evropského zbrojního pasu platí ustanovení
tohoto zákona o oprávněních a povinnostech držitele zbrojního průkazu
přiměřeně. Zbraň uvedená ve zbrojním průvodním listu pro tranzit
zbraní nebo střeliva nebo evropském zbrojním pasu nepodléhá registraci
podle § 41 odst. 1.

Článek 15 odst. 1

l. Členské státy zesílí kontroly držení zbraní na vnějších hranicích
Společenství. Zejména dbají, aby cestující z třetích zemí, kteří zamýšlí

119/2002
ve znění
170/2013

§ 51 odst. 3

119/2002
ve znění

§ 46 odst. 7

(3) Ustanovení § 44 až 46 a § 49 se nevztahují na vývoz, dovoz nebo
tranzit zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, realizovaný
fyzickou nebo právnickou osobou v rámci její obchodní činnosti
uskutečňované podle zvláštního právního předpisu.9) Ustanovení § 46
se nevztahuje také na dočasný tranzit zbraní nebo střeliva ozbrojeného
doprovodu občanů cizích států (chráněných osob), kterým je ozbrojená
ochrana poskytována se souhlasem jejich státu, a to za předpokladu
žádosti cizího státu o dočasný tranzit zbraní nebo střeliva.
(7) Cestující z třetí země, který cestuje do členského státu, musí při
kontrole na vnější hranici Evropské unie předložit povolení každého

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

cestovat do jiného členského státu, vyhověli článku 12.
Článek 15 odst. 2
Článek 15 odst. 3

Článek 15 odst. 4

Článek 16

2. Tato směrnice nebrání kontrolám prováděným členskými státy nebo
přepravcem během nastupování do dopravního prostředku.
3. Členské státy informují Komisi o způsobech, kterými se provádějí
kontroly uvedené v odstavcích 1 a 2. Komise shromáždí tyto informace
a dá je k dispozici všem členským státům.
4. Členské státy sdělí Komisi své vnitrostátní předpisy včetně změn
týkajících se nabývání a držení zbraní, pokud jsou vnitrostátní předpisy
přísnější než základní norma, kterou mají přijmout. Komise předá tyto
informace ostatním členským státům.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná
opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být
účinné, přiměřené a odrazující.

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

189/2008

119/2002
ve znění
229/2016

§ 76 odst. 3

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

členského státu, na jehož nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo
střelivem cestovat.
Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

PT

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) nebo k),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), f), g), h),
l), p), q) nebo r),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),
d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), m), n) nebo
o) nebo odstavce 2.

119/2002
ve znění
484/2008
170/2013
206/2015
229/2016

§ 76a odst.
14

(14) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3, 4, 5,
odstavce 8 písm. h) nebo i), odstavce 10 písm. a) nebo b) nebo odstavce
13 písm. i),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) nebo
e), odstavce 6 písm. a) nebo d), odstavce 7, odstavce 10 písm. c),
odstavce 11, odstavce 12 písm. b) nebo c) nebo odstavce 13 písm. a) až
h) nebo j),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 8 písm. a) až g) nebo
odstavce 9,
d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 6
písm. b) nebo c) nebo odstavce 12 písm. a).

119/2002
ve znění
170/2013

§ 76b odst. 7 (7) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 3,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení
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Schválil (jméno+datum):
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JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 nebo 5,
c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.
119/2002
ve znění
229/2016
183/2017

§ 76c odst. 5 (5) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva se dopustí správního deliktu tím,
že přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky za
účelem jejich prodeje v rozporu s § 69 odst. 2.

119/2002
ve znění
170/2013
229/2016
183/2017

§ 76d odst.
10

(10) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), f),
k), l), p), q), r), t), u) nebo v), odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3
písm. a), odstavce 7 písm. a), b), c), f) nebo g), odstavce 8 nebo 9,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), e),
g), h), i), j), m), n), o) nebo s), odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. b),
odstavce 4, 5 nebo 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo h).

40/2009

§ 265

(1) Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s
vojenským materiálem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až
osm let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou
skupinou,
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,
c) spáchá-li takový čin opětovně,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
f) spáchá-li takový čin ve vztahu k významnému vojenskému materiálu,
nebo
g) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostane do oblasti
válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu nebo do státu, kde je
zvýšené nebezpečí válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu.

40/2009

§ 266

(1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost vyplývající z jeho

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Citace ustanovení

Vyhodnocení *

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, a způsobí tím, že je
neoprávněně vydáno povolení k provádění zahraničního obchodu s
vojenským materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským
materiálem, nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož
základě je takové povolení nebo licence neoprávněně vydána, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až pět let nebo peněžitým trestem bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou
skupinou,
b) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostal do ciziny,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch,
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
e) spáchá-li takový čin ve vztahu k významnému vojenskému materiálu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou
skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
d) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostane do oblasti
válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu nebo do státu, kde je
zvýšené nebezpečí válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu.
40/2009

§ 267

(1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s
vojenským materiálem doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem
nebo zatají skutečnosti důležité pro vydání povolení nebo licence, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s vojenským
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písm., atd.)

Citace ustanovení

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

40/2009
ve znění
86/2015

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 279

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

materiálem zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci
nevede, nebo
kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače,
v němž se vede evidence zahraničního obchodu s vojenským
materiálem.
(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství
střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní
provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do
střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny
směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo
kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení
střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci.
(3) Kdo bez povolení
a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v
množství větším než malém, zbraň hromadně účinnou nebo součástky,
jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo
b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve
značném množství střelivo,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

Článek 17

Do 28. července 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě
zprávu o situaci vyplývající z uplatňování této směrnice, popřípadě
doprovázenou návrhy.
Do 28. července 2012 provede Komise výzkum a předloží Evropskému
parlamentu a Radě zprávu o možných výhodách a nevýhodách snížení
počtu kategorií střelných zbraní na dvě (zakázané a povolené) s cílem
dosáhnout lepšího fungování vnitřního trhu pro tyto výrobky
prostřednictvím případného zjednodušení.
Do 28. července 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě

Nerelevantní z hlediska transpozice.
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

zprávu se závěry studie týkající se uvádění replik střelných zbraní na trh,
aby se stanovilo, zda je začlenění těchto výrobků do působnosti této
směrnice možné a žádoucí.
Článek 18

Článek 19
Příloha I bod I

Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí tak, aby opatření uvedená v této směrnici
nabyla účinnosti nejpozději do 1. ledna 1993. O přijatých opatřeních
neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.
Přijímají-li členské státy tyto předpisy, musí v nich být učiněn odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Tato směrnice je určena členským státům.
I. Pro účely této směrnice se „zbraněmi“ rozumí:
— střelné zbraně definované v článku 1 směrnice,
— zbraně jiné než střelné ve smyslu vnitrostátních právních předpisů.

119/2002
ve znění
229/2016

§ 1 odst. 1

119/2002
ve znění
229/2016

§ 2 odst. 1

119/2002

§ 3 odst. 1

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie32) a
upravuje nakládání se střelnými zbraněmi (dále jen "zbraň") a střelivem,
podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění
pyrotechnického průzkumu.
(1) Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto
zákonu.

NT
PT

(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na
a) zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní kategorie A (dále jen "zbraně kategorie A"),
b) zbraně podléhající povolení - kategorie B (dále jen "zbraně kategorie
B"),
c) zbraně podléhající ohlášení - kategorie C (dále jen "zbraně kategorie
C") a
d) ostatní zbraně - kategorie D (dále jen "zbraně kategorie D"),
e) střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané (dále jen
"střelivo").

119/2002
ve znění
229/2016

Příloha 1,
Část první,
Druhy
zbraní, body
1 až 26

1. Střelná zbraň - zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého
uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na
definovanou vzdálenost.
2. Palná zbraň - střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého
uvolnění chemické energie.
3. Plynová zbraň - střelná zbraň, u které je funkce odvozena od

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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4.

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu.
4. Mechanická zbraň - střelná zbraň, u které je funkce odvozena od
okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie.
5. Expanzní zbraň - palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití
kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.
6. Expanzní přístroj - pracovní zařízení, u něhož je primárním zdrojem
energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro expanzní přístroje.
7. Kulová zbraň - palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými
náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo
střelami pro kulovou zbraň.
8. Broková zbraň - palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu
brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
9. Kombinovaná zbraň - palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu
kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji
nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu
brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
10. Krátká zbraň - palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm
nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm.
11. Dlouhá zbraň - palná zbraň, která není krátkou zbraní.
12. Samočinná zbraň - palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v
důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více
výstřelů na jedno stisknutí spouště.
13. Samonabíjecí zbraň - palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v
důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více
výstřelů na jedno stisknutí spouště.
14. Opakovací zbraň - palná zbraň se zásobníkem nebo jiným
podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního
ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.
15. Jednoranová zbraň - palná zbraň bez zásobníku nebo jiného
podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje ručním vložením
náboje do nábojové komory, hlavně nebo nábojiště.
16. Víceranová zbraň - palná zbraň bez zásobníku nebo jiného
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

podávacího ústrojí, s 2 nebo více hlavněmi, u níž se opětovné nabití děje
ručním vložením nábojů do nábojových komor, hlavní nebo nábojišť.
17. Vojenská zbraň - střelná zbraň, která je určena k vedení námořní,
letecké nebo pozemní války.
18. Sportovní zbraň - střelná zbraň, určená pravidly sportovní střelby pro
národní a mezinárodní disciplíny.
19. Lovecká zbraň - střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle
zákona o myslivosti.
20. Paintbalová zbraň - plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se
značkovací látkou.
21. Signální zbraň - jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo
dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.
22. Historická zbraň - střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince
1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do
31. prosince 1890.
23. Hlavní části střelné zbraně - hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová
komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.
24. Znehodnocená zbraň - střelná zbraň, která byla znehodnocena
postupem stanoveným právním předpisem.
25. Řez zbraně - je úprava střelné zbraně postupem stanoveným právním
předpisem, při níž se alespoň částečně odkryje vnitřní konstrukce
zbraně.
26. Odpalovací zařízení - zařízení pro odpalování střel s reaktivním
pohonem nebo střeliva s reaktivním účinkem nábojky, jako jsou
pancéřovky, tarasnice, raketomety a odpalovací zařízení pozemní,
letecké a lodní; odpalovací zařízení speciálních střel.
Příloha I, bod II,
písm. A,
Kategorie A

II. Pro účely této směrnice se „střelnými zbraněmi“ rozumí:
119/2002
A.
Jakýkoli předmět, jenž spadá do některé z
následujících kategorií, s výjimkou těch předmětů,
které definici odpovídají, ale byly z ní vyloučeny z
důvodů uvedených v bodu III.
Kategorie A – Zakázané střelné zbraně
1.
Výbušné vojenské střely a odpalovací
zařízení;

§ 3 odst. 1

(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na
a) zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní kategorie A (dále jen "zbraně kategorie A"),
b) zbraně podléhající povolení - kategorie B (dále jen "zbraně kategorie
B"),

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Název:
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4.
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Zpracoval (jméno+datum):
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JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

automatické střelné zbraně;
střelné zbraně maskované jako jiné
předměty;
střelivo s průbojnými, výbušnými nebo
zápalnými střelami, jakož i střely pro takové
střelivo;
střelivo pro pistole a revolvery s expanzními
střelami, jakož i střely pro takové střelivo, s
výjimkou zbraní určených k lovu nebo ke
sportovní střelbě pro osoby oprávněné užívat
tyto zbraně.

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

c) zbraně podléhající ohlášení - kategorie C (dále jen "zbraně kategorie
C") a
d) ostatní zbraně - kategorie D (dále jen "zbraně kategorie D"),
e) střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané (dále jen
"střelivo").

9086
119/2002
ve znění
484/2008
229/2016

§4

Zbraněmi kategorie A jsou
a) zbraně
1. vojenské, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a
revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování
podle zvláštního právního předpisu,
2. samočinné,
3. vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých
byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím
mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné
předměty (zákeřné zbraně),
4. palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně
při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových
přístrojů,
5. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení,
6. střelná nástrahová zařízení a
7. s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu;
b) střelivo
1. se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou,
2. pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke
zvýšení ranivého účinku, a
3. které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení;
c) doplňky zbraní
1. tlumiče hluku výstřelu a
2. zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů.

Příloha I, bod II,
písm. A,
Kategorie B

9086
II. Pro účely této směrnice se „střelnými zbraněmi“ rozumí:
119/2002
A.
Jakýkoli předmět, jenž spadá do některé z
následujících kategorií, s výjimkou těch předmětů,
které definici odpovídají, ale byly z ní vyloučeny z

§ 3 odst. 1

(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na
a) zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní kategorie A (dále jen "zbraně kategorie A"),
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

důvodů uvedených v bodu III.
Kategorie B – Střelné zbraně podléhající povolení
1.
Krátké poloautomatické nebo opakovací
střelné zbraně;
2.
krátké jednoranové střelné zbraně pro
střelivo se středovým zápalem;
3.
krátké jednoranové střelné zbraně pro
střelivo s okrajovým zápalem, jejichž
celková délka je menší než 28 cm;
4.
dlouhé poloautomatické střelné zbraně,
jejichž zásobník a nábojová komora mohou
dohromady pojmout více než tři náboje;
5.
dlouhé poloautomatické střelné zbraně,
jejichž zásobník a nábojová komora
nemohou dohromady pojmout více než tři
náboje, jejichž podávací ústrojí je
odnímatelné nebo u nichž není zaručeno, že
nemohou být přeměněny běžnými nástroji na
zbraně, a jejichž zásobník a nábojová
komora mohou dohromady pojmout více než
tři náboje;
6.
dlouhé opakovací a poloautomatické střelné
zbraně s hladkým vývrtem hlavně, která
nepřesahuje délku 60 centimetrů;
7.
civilní poloautomatické střelné zbraně, které
mají vzhled zbraní s automatickým
mechanismem.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

b) zbraně podléhající povolení - kategorie B (dále jen "zbraně kategorie
B"),
c) zbraně podléhající ohlášení - kategorie C (dále jen "zbraně kategorie
C") a
d) ostatní zbraně - kategorie D (dále jen "zbraně kategorie D"),
e) střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané (dále jen
"střelivo").

9086

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

119/2002
ve znění
310/2006
484/2008

§5

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Zbraněmi kategorie B jsou
a) krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,
b) krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým
zápalem,
c) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým
zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,
d) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka
a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
e) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka
a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u
nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že
nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž
zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady
pojmout více než 3 náboje,
f) dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem
hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,
g) samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, a
h) signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm..

Příloha I, bod II,
písm. A,
Kategorie C

II. Pro účely této směrnice se „střelnými zbraněmi“ rozumí:
A.
Jakýkoli předmět, jenž spadá do některé z
následujících kategorií, s výjimkou těch předmětů,
které definici odpovídají, ale byly z ní vyloučeny z
důvodů uvedených v bodu III.
Kategorie C – Střelné zbraně podléhající ohlášení
1.
Opakovací dlouhé střelné zbraně jiné než
uvedené v kategorii B bodě 6;
2.
dlouhé jednoranové střelné zbraně s
drátkovým vývrtem;
3.
poloautomatické dlouhé střelné zbraně jiné
než uvedené v kategorii B bodech 4 až 7;
jednoranové krátké střelné zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem,
jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 28 centimetrů.

9086
119/2002

§ 3 odst. 1

(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na
a) zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní kategorie A (dále jen "zbraně kategorie A"),
b) zbraně podléhající povolení - kategorie B (dále jen "zbraně kategorie
B"),
c) zbraně podléhající ohlášení - kategorie C (dále jen "zbraně kategorie
C") a
d) ostatní zbraně - kategorie D (dále jen "zbraně kategorie D"),
e) střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané (dále jen
"střelivo").

9086
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

119/2002
ve znění
484/2008

§6

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Zbraněmi kategorie C jsou
a) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým
zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,
b) jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé
zbraně neuvedené v § 5 písm. d) až f),
c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je
vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní, a
d) více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na
principu perkusních zámkových systémů.

Příloha I, bod II,
písm. A,
Kategorie D

II. Pro účely této směrnice se „střelnými zbraněmi“ rozumí:
119/2002
A.
Jakýkoli předmět, jenž spadá do některé z
následujících kategorií, s výjimkou těch předmětů,
které definici odpovídají, ale byly z ní vyloučeny z
důvodů uvedených v bodu III.
Kategorie D – Jiné střelné zbraně
Jednoranové dlouhé střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně.

§ 3 odst. 1

(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na
a) zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní kategorie A (dále jen "zbraně kategorie A"),
b) zbraně podléhající povolení - kategorie B (dále jen "zbraně kategorie
B"),
c) zbraně podléhající ohlášení - kategorie C (dále jen "zbraně kategorie
C") a
d) ostatní zbraně - kategorie D (dále jen "zbraně kategorie D"),
e) střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané (dále jen
"střelivo").

119/2002
ve znění
484/2008
170/2013

§7

Zbraněmi kategorie D jsou
a) historické zbraně,
b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech
doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových
systémů,
c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na
ústí hlavně do 7,5 J,
d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně
dosahuje nejvíce 16 J,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

f) expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných
upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro
průmyslové nebo technické účely,
g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné
úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které
odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
j) neaktivní střelivo a munice a
k) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.
Příloha I, bod II,
písm. B

Příloha I, bod III,
písm. a)

II. Pro účely této směrnice se „střelnými zbraněmi“ rozumí:
A.
Podstatné části těchto střelných zbraní:
mechanismus závěru, nábojová komora a hlaveň střelných zbraní jako
oddělené předměty jsou zahrnuty do kategorie těch střelných zbraní,
kterých jsou nebo mají být součástí.

III.
IV.

119/2002

§ 3 odst. 2

(2) Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části
zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.

119/2002
ve znění
229/2016

Příloha 1,
Část první,
Druhy
zbraní, bod
23

23. Hlavní části střelné zbraně - hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová
komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.

PT

9086
a)

Pro účely této přílohy se do definice střelných zbraní
nezahrnují předměty, které odpovídají definici, ale:
byly trvale znehodnoceny způsobem, který zajišťuje, že
všechny hlavní části střelné zbraně jsou trvale nepoužitelné a
není možné je jakkoli odstranit, nahradit nebo upravit za
účelem uschopnění ke střelbě;

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

5.

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

6.

22. Historická zbraň - střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince

DT

9086
Příloha I, bod III,
písm. b)

III.
b)

Příloha I, bod III,

III.

Pro účely této přílohy se do definice střelných zbraní
nezahrnují předměty, které odpovídají definici, ale:
slouží pro účely poplachu, signalizace, záchrany života, pro
porážku zvířat, k rybolovu harpunou nebo jsou určeny pro
průmyslové nebo technické využití za podmínky, že mohou
být použity pouze pro stanovený účel;
9086
Pro účely této přílohy se do definice střelných zbraní 119/2002

Příloha 1,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

písm. c)

nezahrnují předměty, které odpovídají definici, ale:
považují se za historické zbraně nebo jejich napodobeniny,
pokud nebyly zařazeny do předchozích kategorií a podléhají
vnitrostátním právním předpisům.
Členské státy přijmou veškerá opatření, aby znehodnocení uvedené v
prvním pododstavci písm. a) zkontroloval příslušný orgán s cílem ověřit,
zda je v jeho důsledku tato střelná zbraň nevratně neschopná střelby.
Členské státy v rámci uvedené kontroly stanoví vydání osvědčení nebo
dokladu, který potvrzuje znehodnocení střelné zbraně, nebo zřetelné
odpovídající označení takové zbraně. Komise vydá postupem podle čl.
13a odst. 2 společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení,
aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopné
střelby.
Až do dosažení koordinace na úrovni Společenství mohou členské státy
pro střelné zbraně uvedené v tomto bodě uplatňovat své vnitrostátní
předpisy.
V.
Příloha I, bod IV, VI.
Pro účely této přílohy se rozumí:
písm. a) až f)
a)
„krátkou střelnou zbraní“ střelná zbraň s hlavní
nepřesahující 30 centimetrů nebo jejíž celková délka
nepřesahuje 60 centimetrů;
b)
„dlouhou střelnou zbraní“ jakákoli jiná střelná zbraň
než krátká střelná zbraň;
c)
„automatickou zbraní“ střelná zbraň, jež se
automaticky znovu nabíjí pokaždé, když je vypálena
jedna střela, a může jedním stiskem spouště vypálit
dávku více střel;
d)
„poloautomatickou zbraní“ střelná zbraň, která se po
každé vypálené střele automaticky znovu nabije a
může jedním stiskem spouště vypálit pouze jednu
střelu;
e)
„opakovací zbraní“ střelná zbraň, která je po každé
vypálené střele ručně znovu nabita tak, že se do
hlavně zavede náboj vyjmutý ze zásobníku a
přemístěný pomocí mechanismu;
f)
„jednoranovou zbraní“ střelná zbraň bez zásobníku,
která se nabíjí před každým výstřelem ručním
zavedením náboje do nábojové komory nebo do
prostoru k tomu určenému při ústí hlavně;
Příloha I, bod IV, IV.
Pro účely této přílohy se rozumí:
písm. g) až i)
g)
„střelivem s průbojnými střelami“ střelivo pro
vojenské účely, s plášťovou střelou a průbojným
tvrdým jádrem;
h)
„střelivem s výbušnými střelami“ střelivo pro
vojenské účely se střelou obsahující nálož, která po
c)

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

ve znění
229/2016

Část první,
Druhy
zbraní, bod
22

1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do
31. prosince 1890.

9086
119/2002
ve znění
229/2016

Vyhodnocení *

Příloha, Část 10. Krátká zbraň - palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm
první, Druhy nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm.
zbraní, body
10 až 15
11. Dlouhá zbraň - palná zbraň, která není krátkou zbraní.

PT

12. Samočinná zbraň - palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v
důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více
výstřelů na jedno stisknutí spouště.
13. Samonabíjecí zbraň - palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v
důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více
výstřelů na jedno stisknutí spouště.
14. Opakovací zbraň - palná zbraň se zásobníkem nebo jiným
podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního
ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.
15. Jednoranová zbraň - palná zbraň bez zásobníku nebo jiného
podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje ručním vložením
náboje do nábojové komory, hlavně nebo nábojiště.
119/2002
ve znění
229/2016

Příloha, Část
druhá,
Druhy
střeliva body
7 až 9

7. Průbojná střela - jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším
než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do
střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný
účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným
účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

nárazu vybuchne;
„střelivem se zápalnými střelami“ střelivo
k vojenským účelům se střelou obsahující
chemickou směs, která se při styku se vzduchem
nebo po nárazu vznítí.
221/2017
Pas musí obsahovat tyto části:
a)
identifikaci držitele;
b)
identifikaci střelné zbraně nebo střelných zbraní, včetně
poznámky o kategorii podle této směrnice;
c)
dobu platnosti pasu;
d)
část vyhrazenou záznamům členského státu, který pas vydal
(druh a odkazy povolení, atd.);
e)
část vyhrazenou pro záznamy ostatních členských států
(povolení vstupu, atd.);
f)
poznámku:
„Právo cestovat do jiného členského státu s jednou nebo více
zbraněmi kategorie B, C nebo D uvedenými v tomto pasu
podléhá jednomu nebo několika předchozím povolením
navštíveného členského státu. Toto nebo tato povolení
mohou být v pasu zaznamenána.
Předchozí povolení není v zásadě nezbytné pro cesty se
zbraní kategorie C nebo D určené pro lov nebo se zbraní
kategorie B, C nebo D pro sportovní střelbu za podmínky, že
je cestující držitelem zbrojního pasu a může prokázat důvod
cesty.“
V případě, kdy členský stát informoval ostatní členské státy
v souladu s čl. 8 odst. 3, že držení některých střelných zbraní
kategorií B, C nebo D je zakázáno nebo podléhá povolení,
doplní se jedna z těchto poznámek:
„Cesta do ....(dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní
............(identifikace zbraně) je zakázána.“
„Cesta do .… (dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní..............(identifikace
zbraně) podléhá povolení
221/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

8. Výbušná střela - složená plášťová střela obsahující výbušnou slož,
která po nárazu exploduje.

i)

Příloha II,
Evropský zbrojní
pas

MV

Příloha 9

9. Zápalná střela - složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která
se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí.
Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu
Obrázek 221-17av.pcx

Příloha 8

Vzor evropského zbrojního pasu
Obrázek 221-17an.pcx
Obrázek 221-17ao.pcx
Obrázek 221-17ap.pcx
Obrázek 221-17aq.pcx
Obrázek 221-17ar.pcx
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Poznámka

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
1.1.1993
Úřední věstník
31991L0477
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

L 256 1991

Gestor

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

MV

Zpracoval (jméno+datum):
Schválil (jméno+datum):

JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020
JUDr. Michal Matoušek 29.01.2020

Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

Obrázek 221-17as.pcx
Obrázek 221-17at.pcx
Obrázek 221-17au.pcx
9086
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č

Číslo.Sb.

Název předpisu

1.
2.
3.

119/2002
320/2002
228/2003

4.

310/2006

5.
6.

170/2007
189/2008

7.

484/2008

8.
9.
10.
11.

40/2009
41/2009
449/2001
148/2010

12.

170/2013

13.
14.

221/2017
156/2000

15.
16.

420/2011
227/2003

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Zákon č. 228/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a
pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů
(zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
Zákon č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
Zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 484/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a
pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon trestní zákoník
Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a
střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů, a některé související zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve
znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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01.01.2003
01.01.2003
01.01.2004

01.07.2006
12.07.2007
01.07.2008
01.02.2009

01.01.2010
01.03.2009
01.07.2002
01.07.2010
01.07.2014

01.08.2017
01.08.2000
01.01.2012
01.10.2003

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

17.
18.

229/2016
204/2015

19.
20.

455/2016
298/2016

21.
22.

206/2015
86/2015

23.

183/2017

střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.
119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

06.08.2016
01.10.2015
01.02.2017
19.09.2016
04.09.2015
01.06.2015
01.07.2017

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

Číslo ID

Předkladatel

1.

9086

MV

2.
3.
4.

9774

MV

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění září 2017
pozdějších předpisů, a další související zákony
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

10. prosince 2017 14. září 2018
30. prosince 2019 01. ledna 2021

3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky

1.
2.
3.
4.

Např. Režim kategorií zbraní A ,B ,C a D je přísnější v zákoně než ve Směrnici, čl. 12 odst. 2 je plně transponován § 46 odst. 5
Kategorie D podle směrnice není shodná se zbraněmi kat. D podle zákona o zbraních – zbraně kat. D podle směrnice spadají pod kat C dle zákona
Věcně není nabývání zbraní touto cestou u držitelů zbrojních průkazů možné.
Směrnice transponována zákonem č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je se Směrnicí plně slučitelný a odkazy na ni obsahuje formou poznámek pod čarou. Skutková podstata
trestného činu nedovoleného ozbrojování je navíc upravena § 279 v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Definice znehodnocené zbraně je uvedena pod bodem 24 Přílohy (Část první, Druhy zbraní), nicméně z § 1, odst. 1 vyplývá, že se stále jedná o zbraň.
Pod bodem 4, bodem 20 a bodem 21 je uvedena definice mechanické, paintballové a signální zbraně. Z ustanovení § 1, odst. 1 však vyplývá, že se i přesto jedná o zbraně.

5.
6.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 295/138 Gestor
MSp
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře
Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí
Rady 2002/187/SVV
32018R1727

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Článek 1 odst. 1

Zřízení Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních
věcech
1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních
věcech (Eurojust).
2. Eurojust zřízený tímto nařízením nahrazuje Eurojust, který byl
zřízen rozhodnutím 2002/187/SVV, a je jeho nástupcem.
3. Eurojust má právní subjektivitu.
Úkoly
1. Eurojust podporuje a posiluje koordinaci a spolupráci mezi
vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním závažné
trestné činnosti, která spadá do působnosti Eurojustu podle čl. 3 odst. 1
a 3, týká-li se dvou nebo více členských států nebo vyžaduje-li stíhání
na společném základě, a to na základě operací vedených a informací
poskytovaných orgány členských států, Europolem, Úřadem evropského
veřejného žalobce a úřadem OLAF.
2. Při plnění svých úkolů Eurojust:
a) zohledňuje všechny žádosti příslušných orgánů členského státu,
všechny informace poskytnuté orgány, institucemi a jinými subjekty
Unie, které jsou příslušné podle předpisů přijatých v rámci Smluv, a
všechny informace shromážděné přímo Eurojustem;
b) usnadňuje výkon žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně
žádostí a rozhodnutí, které se zakládají na nástrojích provádějících
zásadu vzájemného uznávání.
3. Eurojust plní úkoly na žádost příslušných orgánů členských států,
z vlastního podnětu nebo na žádost Úřadu evropského veřejného
žalobce v mezích jeho působnosti.
Působnost Eurojustu
1. Do působnosti Eurojustu spadají formy závažné trestné činnosti
uvedené v příloze I. Ode dne, kdy Úřad evropského veřejného žalobce
začne plnit své úkoly v rámci vyšetřování a trestního stíhání v souladu
s čl. 120 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1939, přestane Eurojust vykonávat
svou pravomoc ve vztahu k trestným činům, ke kterým vykonává
pravomoc Úřad evropského veřejného žalobce, kromě případů, kdy jsou
zapojeny členské státy, které se neúčastní posílené spolupráce za účelem
zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, a na žádost těchto
členských států nebo Úřadu evropského veřejného žalobce.
2. Eurojust vykonává svou pravomoc ve vztahu k trestným činům
poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie, které se týkají
členských států účastnících se posílené spolupráce za účelem zřízení

Článek 1 odst. 2
Článek 1 odst. 3
Článek 2 odst. 1

Článek 2 odst. 2

Článek 2 odst. 3
Článek 3 odst. 1

Článek 3 odst. 2

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace
Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 295/138 Gestor
MSp
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře
Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí
Rady 2002/187/SVV
32018R1727

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 3 odst. 3
Článek 3 odst. 4

Článek 3 odst. 5

Článek 3 odst. 6

Článek 4 odst. 1

Citace ustanovení

Úřadu evropského veřejného žalobce, pokud tyto trestné činy nespadají
do působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce nebo pokud Úřad
evropského veřejného žalobce rozhodne, že svou pravomoc nevykoná.
Eurojust, Úřad evropského veřejného žalobce a dotčené členské státy se
vzájemně konzultují a spolupracují, aby usnadnily výkon pravomoci
Eurojustu podle tohoto odstavce. Praktické podrobnosti výkonu
pravomoci podle tohoto odstavce upravuje pracovní ujednání uvedené
v čl. 47 odst. 3.
3. Na žádost příslušného orgánu členského státu může Eurojust
v souladu se svými úkoly rovněž pomáhat při vyšetřování a stíhání těch
forem trestné činnosti, které nejsou uvedeny v příloze I.
4. Do působnosti Eurojustu spadají trestné činy související s trestnými
činy uvedenými v příloze I. Tyto kategorie trestných činů se považují za
související trestné činy:
a) trestné činy, jejichž účelem je obstarání prostředků pro spáchání
závažných trestných činů uvedených v příloze I;
b) trestné činy, jejichž účelem je usnadnění nebo spáchání závažných
trestných činů uvedených v příloze I;
c) trestné činy, jejichž účelem je dosáhnout beztrestnosti pro pachatele
závažných trestných činů uvedených v příloze I.
5. Na žádost příslušného orgánu členského státu může Eurojust rovněž
pomáhat při vyšetřování a stíhání, která se týkají pouze tohoto
členského státu a třetí země, pokud byla s příslušnou třetí zemí uzavřena
dohoda o spolupráci nebo ujednání o spolupráci podle článku 52 nebo
pokud je v konkrétním případě na poskytnutí takové pomoci podstatný
zájem.
6. Na žádost příslušného orgánu členského státu nebo Komise může
Eurojust pomáhat při vyšetřování a stíhání, které se týká se pouze tohoto
členského státu, ale které má dopad na úrovni Unie. Než začne Eurojust
jednat na žádost Komise, konzultuje příslušný orgán dotčeného
členského státu. Tento příslušný orgán může ve lhůtě stanovené
Eurojustem odmítnout, aby Eurojust vykonal žádost Komise; své
odmítnutí musí vždy odůvodnit.
Operativní pravomoci Eurojustu
1. Eurojust:
a) informuje příslušné orgány členských států o vyšetřování a stíhání, o
kterých byl sám informován a která mají dopad na úrovni Unie nebo by
mohla mít dopad na jiné než přímo dotčené členské státy;
b) pomáhá příslušným orgánům členských států při zajišťování co

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 4 odst. 3

Článek 4 odst. 4

Citace ustanovení

Číslo Sb. /
ID

nejlepší koordinace vyšetřování a stíhání;
c) napomáhá ke zdokonalování spolupráce příslušných orgánů
členských států, zejména na základě analýz Europolu;
d) spolupracuje a konzultuje s Evropskou soudní sítí v trestních věcech,
přičemž mimo jiné využívá databázi dokumentů této Evropské soudní
sítě a přispívá k jejímu zdokonalování;
e) úzce spolupracuje s Úřadem evropského veřejného žalobce ve
věcech, které spadají do jeho působnosti;
f) poskytuje operativní, technickou a finanční podporu pro přeshraniční
operace a vyšetřování členských států, mimo jiné pro společné
vyšetřovací týmy;
g) podporuje unijní specializovaná centra vybudovaná Europolem a
dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, a případně se na
nich podílí;
h) spolupracuje s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a se sítěmi
Unie zřízenými v prostoru svobody, bezpečnosti a práva upravenému v
hlavě V Smlouvy o fungování EU;
i) podporuje činnosti členských států v boji proti závažným formám
trestné činnosti uvedeným v příloze I.
2. Při plnění svých úkolů může Eurojust požádat příslušné orgány
dotčených členských států, s uvedením důvodů, aby:
a) zahájily vyšetřování nebo stíhání určitých činů;
b) souhlasily s tím, že jeden z nich je schopen vést lépe vyšetřování
nebo stíhání určitých činů;
c) koordinovaly činnost mezi příslušnými orgány dotčených členských
států;
d) sestavily společný vyšetřovací tým v souladu s příslušnými
mechanismy spolupráce;
e) poskytly Eurojustu informace, které jsou nezbytné k plnění jeho
úkolů;
f) provedly zvláštní vyšetřovací úkony;
g) přijaly jakákoliv jiná opatření odůvodněná pro vyšetřování nebo
stíhání.
3. Eurojust také může:
a) poskytovat Europolu stanoviska na základě analýz provedených
Europolem;
b) zajišťovat logistickou podporu, včetně překladatelství, tlumočnictví a
organizace koordinačních schůzek.
4. Pokud se dva nebo více členských států nemohou dohodnout na 104/2013

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 31 odst. 1

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

(1) Byl-li příslušný orgán činný v trestním řízení požádán Eurojustem o DAD
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

tom, který z nich by měl vést vyšetřování nebo stíhání na základě
žádosti podle odst. 2 písm. a) a b), vydá Eurojust písemné stanovisko k
případu. Eurojust toto stanovisko neprodleně předá dotčeným členským
státům.

Článek 4 odst. 5

Článek 4 odst. 6

Článek 5 odst. 1

9534
5. Na žádost příslušného orgánu nebo z vlastního podnětu vydá 104/2013
Eurojust písemné stanovisko k opakovaným odmítnutím nebo k obtížím
týkajícím se výkonu žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně
těch, které se zakládají na nástrojích provádějících zásadu vzájemného
uznávání, není-li možné tyto případy vyřešit vzájemnou dohodou mezi
příslušnými vnitrostátními orgány nebo zapojením dotčených národních
členů. Eurojust toto stanovisko neprodleně předá dotčeným členským
státům.
9534
6. Příslušné orgány dotčených členských států odpoví na žádosti 104/2013
Eurojustu podle odstavce 2 a na písemná stanoviska uvedená
v odstavci 4 nebo 5 bez zbytečného odkladu. Příslušné orgány
členských států nemusí těmto žádostem vyhovět nebo mohou odmítnout
řídit se písemným stanoviskem, pokud by to poškodilo zásadní zájmy
národní bezpečnosti nebo ohrozilo úspěch probíhajícího vyšetřování či
bezpečnost fyzické osoby.

9534
104/2013
Výkon operativních a dalších pravomocí
1. Při přijímání jakéhokoli opatření podle čl. 4 odst. 1 nebo 2 jedná
Eurojust prostřednictvím jednoho nebo více dotčených národních členů.

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

zahájení trestního řízení v určité věci, převzetí trestního řízení nebo
trestního oznámení z jiného členského státu nebo o jejich předání do
jiného členského státu, koordinování svého postupu s příslušnými
orgány jiného členského státu, vytvoření společného vyšetřovacího
týmu nebo o poskytnutí informací nezbytných k plnění jeho úkolů,
přičemž jde o případ, kdy Eurojust vykonává svou pravomoc
prostřednictvím kolegia Eurojustu, vyřídí takovou žádost bez
zbytečného odkladu. Není-li žádost Eurojustu odůvodněna, vyzve jej
orgán činný v trestním řízení k neprodlenému doplnění důvodů.
Odmítne-li žádosti vyhovět, uvede důvody takového postupu s
výjimkou případů, kdy by jejich uvedení ohrozilo podstatné národní
bezpečnostní zájmy nebo bezpečnost osob.
§ 31 odst. 3

(3) Nelze-li případy uvedené v § 30 odst. 3 písm. b) nebo d) vyřešit DAD
dohodou dotčených členských států ani prostřednictvím jejich národních
členů, národní člen na základě vyrozumění státního zástupce nebo
soudu nebo i bez takového vyrozumění požádá kolegium Eurojustu o
stanovisko, které zašle příslušnému státnímu zástupci nebo soudu.
Nesouhlasí-li státní zástupce nebo soud se stanoviskem kolegia
Eurojustu, bez zbytečného odkladu o tom informuje národního člena s
uvedením důvodů takového nesouhlasu; důvody není třeba uvádět v
případech, kdy by jejich uvedení ohrozilo podstatné národní
bezpečnostní zájmy nebo bezpečnost osob.

§ 31 odst. 3

(3) Nelze-li případy uvedené v § 30 odst. 3 písm. b) nebo d) vyřešit DAD
dohodou dotčených členských států ani prostřednictvím jejich národních
členů, národní člen na základě vyrozumění státního zástupce nebo
soudu nebo i bez takového vyrozumění požádá kolegium Eurojustu o
stanovisko, které zašle příslušnému státnímu zástupci nebo soudu.
Nesouhlasí-li státní zástupce nebo soud se stanoviskem kolegia
Eurojustu, bez zbytečného odkladu o tom informuje národního člena s
uvedením důvodů takového nesouhlasu; důvody není třeba uvádět v
případech, kdy by jejich uvedení ohrozilo podstatné národní
bezpečnostní zájmy nebo bezpečnost osob.

§ 28 odst. 1

(1) Spolupráce mezi Eurojustem a Českou republikou se uskutečňuje DAD
prostřednictvím národního člena. V naléhavých případech lze národního
člena kontaktovat i prostřednictvím stálé služby Eurojustu.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, kolegium se zaměřuje na
operativní záležitosti a jakékoliv další záležitosti, které jsou přímo
spjaty s operativními otázkami. Administrativními otázkami se
kolegium zabývá pouze v rozsahu nezbytném pro výkon svých
operativních pravomocí.
9534
Článek 5 odst. 2

Článek 5 odst. 3
Článek 5 odst. 4

2. Eurojust jedná jako kolegium:
a) při přijímání jakéhokoli opatření podle čl. 4 odst. 1 nebo 2:
i) na žádost jednoho nebo více národních členů dotčených věcí, kterou
se Eurojust zabývá,
ii) pokud se jedná o vyšetřování nebo stíhání, které má dopad na úrovni
Unie nebo které by mohlo mít dopad na jiné než přímo dotčené členské
státy;
b) při přijímání jakéhokoli opatření podle čl. 4 odst. 3, 4 nebo 5;
c) pokud se jedná o obecnou otázku ohledně plnění jeho operativních
cílů;
d) při přijímání ročního rozpočtu Eurojustu, kdy rozhodnutí přijímá
dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů;
e) při přijímání programového dokumentu podle článku 15 nebo výroční
zprávy o činnosti Eurojustu, kdy rozhodnutí přijímá dvoutřetinovou
většinou hlasů svých členů;
f) při volbě nebo odvolání předsedy a místopředsedů podle článku 11;
g) při jmenování správního ředitele či případně prodloužení jeho
funkčního období nebo jeho odvolání z funkce podle článku 17;
h) při přijímání pracovních ujednání podle čl. 47 odst. 3 a článku 52;
i) při přijímání pravidel pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto
střetů u svých členů, a to i v souvislosti s jejich prohlášením o zájmech;
j) při přijímání zpráv, politických dokumentů, pokynů určených
vnitrostátním orgánům a stanovisek k operativní činnosti Eurojustu
vždy, když jsou tyto dokumenty strategické povahy;
k) při jmenování styčných soudců nebo státních zástupců v souladu s
článkem 53;
l) při přijímání jakékoliv jiného rozhodnutí, které není tímto nařízením
výslovně svěřeno výkonné radě nebo které nespadá do pravomoci
správního ředitele podle článku 18;
m) v jiných případech stanovených v tomto nařízení.
3. Při plnění svých úkolů Eurojust uvede, zda jedná prostřednictvím
jednoho nebo více národních členů, nebo jako kolegium.
4. Kolegium může podle svých operativních potřeb pověřit správního

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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Citace ustanovení

Číslo Sb. /
ID

ředitele a výkonnou radu dalšími správními úkoly nad rámec úkolů
stanovených v článcích 16 a 18.
Za výjimečných okolností může kolegium rozhodnout o dočasném
pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na
správního ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby a buď je
vykonávat samo, nebo je přenést na jednoho ze svých členů nebo na
jiného zaměstnance než na správního ředitele.
5. Kolegium přijme dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů jednací
řád Eurojustu. V případě, že nelze dosáhnout dohody dvoutřetinovou
většinou, rozhodnutí se přijme prostou většinou. Jednací řád Eurojustu
schválí Rada prostřednictvím prováděcích aktů.
Struktura Eurojustu
Eurojust se skládá z:
a) národních členů;
b) kolegia;
c) výkonné rady;
d) správního ředitele.
104/2013
Postavení národních členů
1. Eurojust se skládá z jednoho národního člena vyslaného každým
členským státem v souladu s jeho právním systémem. Tento národní
člen má stálé pracoviště v sídle Eurojustu.
2. Každému národnímu členovi napomáhá jeden zástupce a jeden 104/2013
asistent. Zástupce a asistent mají v zásadě stálé pracoviště v sídle
Eurojustu. Členské státy mohou rozhodnout, že zástupce nebo asistent
budou mít stálé pracoviště ve svém členském státě. Přijme-li členský
stát takové rozhodnutí, oznámí to kolegiu. Pokud to vyžadují provozní
potřeby Eurojustu, může kolegium členský stát požádat, aby tento
zástupce, asistent nebo oba po stanovenou dobu vykonávali svou práci
v sídle Eurojustu. Členský stát této žádosti kolegia vyhoví bez
zbytečného odkladu.
3. Národnímu členovi mohou napomáhat další zástupci nebo asistenti,
jejichž stálé pracoviště může být, v případě potřeby a se souhlasem
kolegia, v Eurojustu. Jmenování národních členů, zástupců a asistentů
oznámí členský stát Eurojustu a Komisi.
4. Národní členové a zástupci mají postavení státního zástupce, soudce 104/2013
nebo zástupce justičního orgánu s rovnocennými pravomocemi podle
vnitrostátního práva. Členské státy jim udělí přinejmenším pravomoci
uvedené v tomto nařízení, aby mohli plnit své úkoly.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

§ 21 odst. 1

(1) Českou republiku v Eurojustu zastupuje národní člen Eurojustu (dále PAD
jen „národní člen“). Národní člen je dočasně přidělen k Eurojustu.

§ 22 odst. 1

(1) Na plnění povinností a výkonu pravomocí národního člena se podílí PAD
zástupce a popřípadě i asistent národního člena.

Nerelevantní z hlediska adaptace

§ 21 odst. 2

NA

(2) Národního člena jmenuje s jeho souhlasem na návrh nejvyššího DAD
státního zástupce ministr spravedlnosti z řad státních zástupců
přidělených k výkonu funkce k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, kteří
svými odbornými a jazykovými znalostmi a zkušenostmi dávají záruky
řádného výkonu této funkce, a na návrh nejvyššího státního zástupce jej
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104/2013

§ 29

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 10. 2. 2020
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 2. 2020

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

odvolává.
Pravomoci národního člena
(1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení,
b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob vedené podle
zákona o státním zastupitelství,
d) získávat informace zpracovávané v policejních evidencích podle
zákona o Policii České republiky,
e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence,
vazby a výkonu trestu odnětí svobody vedené podle zákona o Vězeňské
službě a justiční stráži České republiky,
f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy a státními
zastupitelstvími pro účely trestního řízení,
g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat do členských států a
do třetích států, které uzavřely s Eurojustem dohodu o spolupráci, a
přijímat z těchto států žádosti a rozhodnutí, případně i jiné související
listiny,
h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci,
i) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce o informace o
stavu vyřizování žádosti o mezinárodní justiční spolupráci, žádat je o
odstranění průtahů a stanovit státnímu zástupci lhůtu pro vyřízení
takové žádosti,
j) účastnit se společného vyšetřovacího týmu.
(2) V naléhavých případech může národní člen pro účely mezinárodní
justiční spolupráce na základě a v mezích písemného pověření státního
zástupce vykonávajícího dozor nad zachováváním zákonnosti v
přípravném řízení nebo předsedy senátu v řízení před soudem zpracovat
nebo doplnit žádost o právní pomoc. Pověření musí v míře nezbytné pro
zpracování nebo doplnění žádosti o právní pomoc obsahovat náležitosti
uvedené v § 41 odst. 1.
(3) Ministerstvo vnitra poskytuje národnímu členovi pro účely plnění
úkolů v Eurojustu
a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o
obyvatelích,
c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí
Rady 2002/187/SVV
32018R1727

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Číslo Sb. /
ID

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 10. 2. 2020
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 2. 2020

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b).
(4) Údaje uvedené v odstavci 3 se národnímu členovi poskytují ve
stejném rozsahu jako státnímu zastupitelství podle zákona o státním
zastupitelství. Pokud je to technicky možné, poskytují se tyto údaje v
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Článek 7 odst. 5

Článek 7 odst. 6

Článek 7 odst. 7

9534
5. Funkční období národních členů a jejich zástupců je pět let a lze je 104/2013
jednou prodloužit. Pokud zástupce nemůže jednat jménem národního
člena nebo jej zastoupit, zůstane národní člen se souhlasem dotčeného
členského státu ve funkci i po uplynutí svého funkčního období, dokud
není jeho funkční období prodlouženo nebo dokud není ve funkci
nahrazen.
104/2013

9534
6. Členské státy jmenují národní členy a zástupce na základě 104/2013
prokázané vysoké úrovně relevantních praktických zkušeností v oblasti
trestního soudnictví.

7. Zástupce může jednat jménem národního člena nebo jej zastoupit. 104/2013
Asistent rovněž může jednat jménem národního člena nebo jej zastoupit,
má-li postavení podle odstavce 4.

§ 21 odst. 3

§ 22 odst. 2

§ 21 odst. 2

§ 22 odst. 2

(3) Délka funkčního období národního člena je 4 roky, do funkce jej lze NA
jmenovat i opakovaně. Byl-li národní člen zvolen prezidentem nebo
viceprezidentem Eurojustu a zbývající část jeho funkčního období
národního člena je kratší než doba, na kterou byl zvolen, prodlužuje se
funkční období národního člena tak, že skončí současně s ukončením
výkonu funkce prezidenta nebo viceprezidenta Eurojustu.
(2) Zástupce národního člena plní jeho úkoly a vykonává jeho
pravomoci v době jeho nepřítomnosti, jinak je oprávněn jednat jménem
národního člena v rozsahu jím uděleného pověření. Zástupce národního
člena jmenuje s jeho souhlasem na návrh nejvyššího státního zástupce
ministr spravedlnosti z řad státních zástupců přidělených k výkonu
funkce k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, kteří svými odbornými a
jazykovými znalostmi a zkušenostmi dávají záruky řádného výkonu této
funkce, a na návrh nejvyššího státního zástupce jej odvolává. Délka
funkčního období zástupce národního člena je 4 roky, do funkce jej lze
jmenovat i opakovaně. Zástupce národního člena je dočasně přidělen k
Eurojustu.
(2) Národního člena jmenuje s jeho souhlasem na návrh nejvyššího PAD
státního zástupce ministr spravedlnosti z řad státních zástupců
přidělených k výkonu funkce k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, kteří
svými odbornými a jazykovými znalostmi a zkušenostmi dávají záruky
řádného výkonu této funkce, a na návrh nejvyššího státního zástupce jej
odvolává.
(2) Zástupce národního člena plní jeho úkoly a vykonává jeho DAD
pravomoci v době jeho nepřítomnosti, jinak je oprávněn jednat jménem
národního člena v rozsahu jím uděleného pověření. Zástupce národního
člena jmenuje s jeho souhlasem na návrh nejvyššího státního zástupce
ministr spravedlnosti z řad státních zástupců přidělených k výkonu
funkce k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, kteří svými odbornými a
jazykovými znalostmi a zkušenostmi dávají záruky řádného výkonu této
funkce, a na návrh nejvyššího státního zástupce jej odvolává. Délka

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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funkčního období zástupce národního člena je 4 roky, do funkce jej lze
jmenovat i opakovaně. Zástupce národního člena je dočasně přidělen k
Eurojustu.
Článek 7 odst. 8

9534
8. Operativní informace jsou mezi Eurojustem a členskými státy 104/2013
vyměňovány prostřednictvím národních členů.

9534
9. Aniž je dotčen článek 12, hradí platy a služební požitky národních
členů, zástupců a asistentů jejich členský stát původu.
Článek 7 odst. 10 10. Jednají-li národní členové, zástupci a asistenti v rámci úkolů
Eurojustu, považují se příslušné výdaje spojené s těmito činnostmi za
operační výdaje.
Článek 8 odst. 1 Pravomoci národních členů
104/2013
1. Národní členové mají pravomoc:
a) usnadňovat nebo jinak podporovat podávání nebo výkon jakékoliv
žádosti o vzájemnou právní pomoc nebo o vzájemné uznávání;
b) obracet se přímo na kterýkoliv příslušný vnitrostátní orgán členského
státu nebo kteroukoli jinou instituci či subjekt Unie, včetně Úřadu
evropského veřejného žalobce, a vyměňovat si s nimi informace;
c) obracet se přímo na kterýkoliv příslušný mezinárodní orgán a
vyměňovat si s ním informace v souladu s mezinárodními závazky
svého členského státu;
d) účastnit se společných vyšetřovacích týmů, včetně jejich sestavování.

§ 28 odst. 1

Článek 7 odst. 9

§ 29 odst. 1

(1) Spolupráce mezi Eurojustem a Českou republikou se uskutečňuje
DAD
prostřednictvím národního člena. V naléhavých případech lze národního
člena kontaktovat i prostřednictvím stálé služby Eurojustu.
Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

DAD
Pravomoci národního člena
(1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení,
b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob vedené podle
zákona o státním zastupitelství,
d) získávat informace zpracovávané v policejních evidencích podle
zákona o Policii České republiky,
e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence,
vazby a výkonu trestu odnětí svobody vedené podle zákona o Vězeňské
službě a justiční stráži České republiky,
f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy a státními
zastupitelstvími pro účely trestního řízení,
g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat do členských států a
do třetích států, které uzavřely s Eurojustem dohodu o spolupráci, a
přijímat z těchto států žádosti a rozhodnutí, případně i jiné související
listiny,
h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci,
i) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce o informace o
stavu vyřizování žádosti o mezinárodní justiční spolupráci, žádat je o
odstranění průtahů a stanovit státnímu zástupci lhůtu pro vyřízení
takové žádosti,
j) účastnit se společného vyšetřovacího týmu.

Článek 8 odst. 2

9534
2. Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské státy udělit národním 104/2013

§ 29 odst. 1

Pravomoci národního člena

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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ení *
mka

(1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení,
b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob vedené podle
zákona o státním zastupitelství,
d) získávat informace zpracovávané v policejních evidencích podle
zákona o Policii České republiky,
e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence,
vazby a výkonu trestu odnětí svobody vedené podle zákona o Vězeňské
službě a justiční stráži České republiky,
f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy a státními
zastupitelstvími pro účely trestního řízení,
g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat do členských států a
do třetích států, které uzavřely s Eurojustem dohodu o spolupráci, a
přijímat z těchto států žádosti a rozhodnutí, případně i jiné související
listiny,
h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci,
i) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce o informace o
stavu vyřizování žádosti o mezinárodní justiční spolupráci, žádat je o
odstranění průtahů a stanovit státnímu zástupci lhůtu pro vyřízení
takové žádosti,
j) účastnit se společného vyšetřovacího týmu.

Článek 8 odst. 3

Článek 8 odst. 4

9534
3. Se souhlasem příslušného vnitrostátního orgánu mohou národní 104/2013
členové v souladu se svým vnitrostátním právem:
a) podat nebo vykonat jakoukoli žádost o vzájemnou právní pomoc
nebo o vzájemné uznávání;
b) nařídit, vyžádat nebo vykonat vyšetřovací úkon podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU
9534
4. V naléhavých případech, pokud není možné včas určit nebo 104/2013
kontaktovat příslušný vnitrostátní orgán, jsou národní členové oprávněni
přijmout opatření podle odstavce 3 v souladu se svým vnitrostátním
právem; o tom musí co nejdříve informovat příslušný vnitrostátní orgán.

§ 29 odst. 2

(2) V naléhavých případech může národní člen pro účely mezinárodní DAD
justiční spolupráce na základě a v mezích písemného pověření státního
zástupce vykonávajícího dozor nad zachováváním zákonnosti v
přípravném řízení nebo předsedy senátu v řízení před soudem zpracovat
nebo doplnit žádost o právní pomoc. Pověření musí v míře nezbytné pro
zpracování nebo doplnění žádosti o právní pomoc obsahovat náležitosti
uvedené v § 41 odst. 1.

§ 29 odst. 2

(2) V naléhavých případech může národní člen pro účely mezinárodní DAD
justiční spolupráce na základě a v mezích písemného pověření státního
zástupce vykonávajícího dozor nad zachováváním zákonnosti v
přípravném řízení nebo předsedy senátu v řízení před soudem zpracovat
nebo doplnit žádost o právní pomoc. Pověření musí v míře nezbytné pro
zpracování nebo doplnění žádosti o právní pomoc obsahovat náležitosti
uvedené v § 41 odst. 1.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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9534
5. Národní člen může příslušnému vnitrostátnímu orgánu podat návrh 104/2013
na výkon opatření uvedených v odstavcích 3 a 4, pokud by výkon
pravomocí podle odstavců 3 a 4 tímto národním členem byl v rozporu:
a) s ústavními pravidly členského státu nebo
b) se základními aspekty vnitrostátního systému trestního soudnictví
daného členského státu, pokud jde o:
i) rozdělení pravomocí mezi policii, státní zástupce a soudce,
ii) funkční rozdělení úkolů mezi orgány činné v trestním řízení nebo
iii) federální uspořádání dotčeného členského státu.
9534
6. Členské státy v případech uvedených v odstavci 5 zajistí, aby 104/2013
příslušný vnitrostátní orgán vyřídil návrh podaný jeho národním členem
bez zbytečného odkladu.

9534
104/2013
Přístup k národním rejstříkům
Národní členové mají v souladu se svým vnitrostátním právem přístup k
těmto druhům rejstříků svého členského státu nebo přinejmenším
mohou získat informace v nich obsažené:
a) rejstříky trestů;
b) rejstříky zatčených osob;
c) vyšetřovací rejstříky;
d) rejstříky DNA;
e) jiné rejstříky orgánů veřejné správy svého členského státu, jsou-li tyto
informace potřeba k plnění jejich úkolů.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

§ 29 odst. 2

(2) V naléhavých případech může národní člen pro účely mezinárodní DAD
justiční spolupráce na základě a v mezích písemného pověření státního
zástupce vykonávajícího dozor nad zachováváním zákonnosti v
přípravném řízení nebo předsedy senátu v řízení před soudem zpracovat
nebo doplnit žádost o právní pomoc. Pověření musí v míře nezbytné pro
zpracování nebo doplnění žádosti o právní pomoc obsahovat náležitosti
uvedené v § 41 odst. 1.

§ 31 odst. 1

(1) Byl-li příslušný orgán činný v trestním řízení požádán Eurojustem o PAD
zahájení trestního řízení v určité věci, převzetí trestního řízení nebo
trestního oznámení z jiného členského státu nebo o jejich předání do
jiného členského státu, koordinování svého postupu s příslušnými
orgány jiného členského státu, vytvoření společného vyšetřovacího
týmu nebo o poskytnutí informací nezbytných k plnění jeho úkolů,
přičemž jde o případ, kdy Eurojust vykonává svou pravomoc
prostřednictvím kolegia Eurojustu, vyřídí takovou žádost bez
zbytečného odkladu. Není-li žádost Eurojustu odůvodněna, vyzve jej
orgán činný v trestním řízení k neprodlenému doplnění důvodů.
Odmítne-li žádosti vyhovět, uvede důvody takového postupu s
výjimkou případů, kdy by jejich uvedení ohrozilo podstatné národní
bezpečnostní zájmy nebo bezpečnost osob.

§ 29 odst. 1

(1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn
DAD
a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení,
b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob vedené podle
zákona o státním zastupitelství,
d) získávat informace zpracovávané v policejních evidencích podle
zákona o Policii České republiky,
e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence,
vazby a výkonu trestu odnětí svobody vedené podle zákona o Vězeňské
službě a justiční stráži České republiky,
f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy a státními
zastupitelstvími pro účely trestního řízení,
g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat do členských států a
do třetích států, které uzavřely s Eurojustem dohodu o spolupráci, a
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str. 11 z 54

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 10. 2. 2020
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 2. 2020

Pd2 k MV-141013-83_LG-2018 DEPO_Či_ST2.doc

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 295/138 Gestor
MSp
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře
Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí
Rady 2002/187/SVV
32018R1727

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Číslo Sb. /
ID

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 10. 2. 2020
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 2. 2020

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

přijímat z těchto států žádosti a rozhodnutí, případně i jiné související
listiny,
h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci,
i) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce o informace o
stavu vyřizování žádosti o mezinárodní justiční spolupráci, žádat je o
odstranění průtahů a stanovit státnímu zástupci lhůtu pro vyřízení
takové žádosti,
j) účastnit se společného vyšetřovacího týmu.
9534
9774
Článek 10 odst. 1 Složení kolegia
1. Kolegium se skládá ze:
a) všech národních členů a
b) jednoho zástupce Komise, vykonává-li kolegium své řídicí
pravomoci.
Zástupce Komise nominovaný podle prvního pododstavce písm. b) by
měl být totožný se zástupcem Komise ve výkonné radě podle čl. 16
odst. 4.
Článek 10 odst. 2 2. Správní ředitel se účastní schůzí kolegia týkajících se řízení bez
hlasovacího práva.
Článek 10 odst. 3 3. Kolegium může pozvat na schůzi jako pozorovatele jakoukoliv
osobu, jejíž názor může být relevantní.
Článek 10 odst. 4 4. Členům kolegia mohou být nápomocni poradci nebo odborníci
v souladu s jednacím řádem Eurojustu.
Článek 11 odst. 1 Předseda a místopředseda Eurojustu
1. Kolegium volí předsedu a dva místopředsedy z řad národních členů
dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů. Nelze-li po druhém kole
hlasování dosáhnout dvoutřetinové většiny, zvolí místopředsedy prostá
většina členů kolegia, zatímco pro volbu předsedy je i nadále nutná
dvoutřetinová většina.
Článek 11 odst. 2 2. Předseda vykonává své pravomoci jménem kolegia. Předseda:
a) zastupuje Eurojust;
b) svolává schůze kolegia a výkonné rady a předsedá jim a průběžně
informuje kolegium o všech relevantních záležitostech;
c) řídí práci kolegia a dohlíží na každodenní řízení Eurojustu správním
ředitelem;
d) vykonává veškeré další pravomoci stanovené v jednacím řádu
Eurojustu.

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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Článek 11 odst. 3 3. Místopředsedové vykonávají pravomoci uvedené v odstavci 2, které
jim předseda svěří. Zastupují předsedu, nemůže-li plnit své povinnosti.
Předsedovi a místopředsedům jsou při plnění jejich konkrétních
povinností nápomocni administrativní zaměstnanci Eurojustu.
Článek 11 odst. 4 4. Funkční období předsedy a místopředsedů je čtyři roky. Mohou být
jednou opětovně zvoleni.
Článek 11 odst. 5 5. Je-li národní člen zvolen předsedou nebo místopředsedou Eurojustu,
jeho funkční období se prodlouží, aby se zajistilo, že může plnit svou
funkci předsedy nebo místopředsedy.
Článek 11 odst. 6 6. Pokud předseda nebo místopředseda již nesplňuje podmínky
nezbytné k plnění svých povinností, může být na návrh jedné třetiny
členů kolegia odvolán. Toto rozhodnutí se přijímá dvoutřetinovou
většinou hlasů členů kolegia, vyjma hlasů dotčeného předsedy nebo
místopředsedy.
Článek 11 odst. 7 7. Je-li národní člen zvolen předsedou Eurojustu, může dotčený
členský stát vyslat jinou vhodně kvalifikovanou osobu, aby posílila
národní zastoupení po dobu, kdy tento národní člen vykonává funkci
předsedy.
Členský stát, který se rozhodne takovou osobu vyslat, je oprávněn
požádat o náhradu v souladu s článkem 12.
Článek 12 odst. 1 Mechanismus náhrad v případě zvolení do funkce předsedy
1. Do 12. prosince 2019 stanoví Rada jednající na návrh Komise
prostřednictvím prováděcích aktů mechanismus náhrad pro účely čl. 11
odst. 7, který bude k dispozici pro členské státy, jejichž národní člen byl
zvolen předsedou.
Článek 12 odst. 2 2. Náhrada se poskytne každému členskému státu, pokud:
a) jeho národní člen byl zvolen předsedou a
b) požádá kolegium o náhradu a zdůvodní, proč je třeba posílit národní
zastoupení na základě zvýšení pracovní zátěže.
Článek 12 odst. 3 3. Poskytnutá náhrada odpovídá 50 % vnitrostátního platu vyslané
osoby. Náhrada životních nákladů a dalších souvisejících výdajů se
stanoví na srovnatelném základě jako náklady a výdaje úředníků nebo
ostatních zaměstnanců Unie vyslaných do zahraničí.
Článek 12 odst. 4 4. Náklady mechanismu náhrad se hradí z rozpočtu Eurojustu.
Článek 13 odst. 1 Schůze kolegia
1. Schůze kolegia svolává předseda.
Článek 13 odst. 2 2. Kolegium pořádá alespoň jednu schůzi za měsíc. Kolegium se
kromě toho schází z podnětu předsedy, na žádost Komise o projednání
správních úkolů kolegia nebo na žádost alespoň jedné třetiny svých

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace
Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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členů.
Článek 13 odst. 3 3. Eurojust zasílá Úřadu evropského veřejného žalobce pořad jednání
schůzí kolegia, kdykoliv se projednávají záležitosti, které jsou
relevantní pro plnění úkolů Úřadu evropského veřejného žalobce.
Eurojust přizve Úřad evropského veřejného žalobce k účasti na těchto
schůzích, avšak bez hlasovacího práva. Je-li Úřad evropského veřejného
žalobce přizván na schůzi kolegia, Eurojust mu poskytne příslušné
podklady k jednání.
Článek 14 odst. 1 Pravidla hlasování kolegia
1. Není-li stanoveno jinak a v případech, kdy se nepodaří dosáhnout
konsenzu, kolegium přijímá rozhodnutí většinou hlasů svých členů.
Článek 14 odst. 2 2. Každý člen má jeden hlas. V nepřítomnosti hlasujícího člena je
zástupce oprávněn vykonat hlasovací právo za podmínek stanovených
v čl. 7 odst. 7. V nepřítomnosti zástupce je asistent také oprávněn
vykonat hlasovací právo za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 7.
Článek 15 odst. 1 Roční a víceleté programování
1. Do 30. listopadu každého roku kolegium přijme programový
dokument, který obsahuje roční a víceleté programování, na základě
návrhu vypracovaného správním ředitelem a s přihlédnutím ke
stanovisku Komise. Kolegium programový dokument předloží
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Úřadu evropského veřejného
žalobce. Programový dokument se stává definitivním po konečném
přijetí souhrnného rozpočtu Unie a podle potřeby je příslušným
způsobem upraven.
Článek 15 odst. 2 2. Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a předpokládané
výsledky, včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž popis
financovaných činností a vymezuje finanční a lidské zdroje přidělené na
každou činnost podle zásad sestavování a řízení rozpočtu podle činností.
Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním
programem uvedeným v odstavci 4. Jasně popíše úkoly, které byly
oproti předcházejícímu rozpočtovému roku přidány, změněny či
zrušeny.
Článek 15 odst. 3 3. Kolegium pozmění přijatý roční pracovní program, je-li Eurojustu
svěřen nový úkol. Jakákoliv podstatná změna ročního pracovního
programu se přijímá stejným postupem jako původní roční pracovní
program. Kolegium může přenést pravomoc k provádění nepodstatných
změn ročního pracovního programu na správního ředitele.
Článek 15 odst. 4 4. Víceletý pracovní program stanoví celkové strategické
programování, včetně cílů, strategie spolupráce s orgány třetích zemí
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ení *
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Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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a s mezinárodními
organizacemi
uvedenými
v článku 52,
předpokládaných výsledků a ukazatelů výkonnosti. Rovněž stanoví
programování zdrojů, včetně víceletého rozpočtu a zaměstnanců.
Programování zdrojů se každoročně aktualizuje. Strategické
programování se aktualizuje podle potřeby a zejména s ohledem na
výsledek hodnocení podle článku 69.
Článek 16 odst. 1 Fungování výkonné rady
1. Kolegiu napomáhá výkonná rada. Výkonná rada odpovídá za
přijímání správních rozhodnutí k zajištění řádného fungování Eurojustu.
Dohlíží na nezbytnou přípravnou činnost správního ředitele týkající se
jiných správních záležitostí k přijetí kolegiem. Neúčastní se výkonu
operativních pravomocí Eurojustu uvedených v článcích 4 a 5.
Článek 16 odst. 2 2. Výkonná rada se může při plnění svých úkolů radit s kolegiem.
Článek 16 odst. 3 3. Výkonná rada rovněž:
a) přezkoumává programový dokument uvedený v článku 15 na základě
návrhu vypracovaného správním ředitelem a předkládá jej kolegiu k
přijetí;
b) na základě návrhu vypracovaného správním ředitelem přijímá
strategii Eurojustu pro boj proti podvodům, která je úměrná rizikům
podvodu a zohledňuje náklady a přínosy opatření, která mají být v
tomto ohledu provedena;
c) přijímá vhodná prováděcí pravidla k provedení služebního řádu
úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a pracovního řádu
ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „pracovní řád“)
stanovených v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (18) v
souladu s článkem 110 služebního řádu;
d) zajišťuje vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení
plynoucích z interních či externích auditních zpráv, hodnocení a
vyšetřování, včetně zjištění a doporučení evropského inspektora
ochrany údajů a úřadu OLAF;
e) přijímá veškerá rozhodnutí týkající se vytváření a podle potřeby
úpravy interních správních struktur Eurojustu;
f) aniž jsou dotčeny povinnosti správního ředitele stanovené v článku
18, pomáhá a radí správnímu řediteli při provádění rozhodnutí kolegia s
cílem posilovat dohled nad správním a rozpočtovým řízením;
g) plní jakékoli další správní úkoly, kterými ji pověří kolegium podle čl.
5 odst. 4;
h) přijímá finanční pravidla platná pro Eurojust v souladu s článkem 64;
i) v souladu s článkem 110 služebního řádu přijímá rozhodnutí na
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ení *
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Nerelevantní z hlediska adaptace
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Nerelevantní z hlediska adaptace
Nerelevantní z hlediska adaptace
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NA
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Článek 16 odst. 4

Článek 16 odst. 5
Článek 16 odst. 6
Článek 16 odst. 7
Článek 16 odst. 8

Článek 17 odst. 1
Článek 17 odst. 2

Citace ustanovení

základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu,
kterými přenáší příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování
na správního ředitele a kterými stanoví podmínky, za nichž lze toto
přenesení pravomocí pozastavit; správní ředitel je oprávněn přenést tyto
pravomoci na další osoby;
j) přezkoumává návrh ročního rozpočtu Eurojustu, který přijímá
kolegium;
k) přezkoumává návrh výroční zprávy o činnosti Eurojustu a předkládá
ji kolegiu k přijetí;
l) jmenuje účetního a pověřence pro ochranu osobních údajů, kteří jsou
při plnění svých povinností funkčně nezávislí.
4. Výkonná rada se skládá z předsedy a místopředsedů Eurojustu,
jednoho zástupce Komise a dvou dalších členů kolegia určených na
základě systému dvouleté rotace v souladu s jednacím řádem Eurojustu.
Správní ředitel se účastní schůzí výkonné rady bez hlasovacího práva.
5. Předseda Eurojustu je předsedou výkonné rady. Výkonná rada
přijímá rozhodnutí většinou hlasů svých členů. Každý člen má jeden
hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Eurojustu.
6. Funkční období členů výkonné rady končí s uplynutím jejich
funkčního období jako národního člena, předsedy nebo místopředsedy.
7. Výkonná rada se schází alespoň jednou za měsíc. Výkonná rada se
schází rovněž z podnětu svého předsedy nebo na žádost Komise nebo na
žádost nejméně dvou ze svých ostatních členů.
8. Eurojust zasílá Úřadu evropského veřejného žalobce pořad jednání
schůzí výkonné rady a konzultuje s ním, zda je zapotřebí, aby se těchto
schůzí účastnil. Eurojust přizve Úřad evropského veřejného žalobce
k účasti na schůzích, avšak bez hlasovacího práva, kdykoliv se
projednávají záležitosti relevantní pro fungování Úřadu evropského
veřejného žalobce.
Je-li Úřad evropského veřejného žalobce přizván na schůzi výkonné
rady, Eurojust mu poskytne příslušné podklady k jednání.
Postavení správního ředitele
1. Správní ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec Eurojustu
podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu.
2. Správního ředitele jmenuje kolegium ze seznamu uchazečů
navržených výkonnou radou v otevřeném a transparentním výběrovém
řízení v souladu s jednacím řádem Eurojustu. Pro účely uzavření
pracovní smlouvy se správním ředitelem je Eurojust zastoupen svým
předsedou.

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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Implementační předpisy ČR
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Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Článek 17 odst. 3 3. Funkční období správního ředitele je čtyřleté. Před koncem tohoto
období provede výkonná rada posouzení, ve kterém zohlední hodnocení
výsledků správního ředitele.
Článek 17 odst. 4 4. Kolegium může na návrh výkonné rady, který zohlední posouzení
podle odstavce 3, funkční období správního ředitele jednou prodloužit
na dobu nepřesahující čtyři roky.
Článek 17 odst. 5 5. Správní ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci
celkového funkčního období nesmí účastnit dalšího výběrového řízení
na tutéž funkci.
Článek 17 odst. 6 6. Správní ředitel zodpovídá kolegiu.
Článek 17 odst. 7 7. Správní ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě
rozhodnutí kolegia, které jedná na návrh výkonné rady.
Článek 18 odst. 1 Povinnosti správního ředitele
1. Pro správní účely je Eurojust řízen svým správním ředitelem.
Článek 18 odst. 2 2. Aniž jsou dotčeny pravomoci kolegia nebo výkonné rady, jedná
správní ředitel při plnění svých povinností nezávisle a nesmí vyžadovat
ani přijímat pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.
Článek 18 odst. 3 3. Správní ředitel zastupuje Eurojust v právních otázkách.
Článek 18 odst. 4 4.
Správní ředitel odpovídá za plnění správních úkolů svěřených
Eurojustu, zejména za:
a) každodenní správu Eurojustu a řízení zaměstnanců;
b) provádění rozhodnutí přijatých kolegiem a výkonnou radou;
c) vypracování návrhu programového dokumentu uvedeného v článku
15 a jeho předložení výkonné radě k přezkumu;
d) provádění programového dokumentu uvedeného v článku 15 a
předkládání zpráv o jeho provádění výkonné radě a kolegiu;
e) vypracování výroční zprávy o činnosti Eurojustu a její předložení
výkonné radě k přezkumu a kolegiu k přijetí;
f) vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či
externích auditních zpráv, hodnocení a vyšetřování, včetně těch, které
vypracují evropský inspektor ochrany údajů a úřad OLAF, a za podání
zprávy o pokroku dvakrát ročně kolegiu, výkonné radě, Komisi a
evropskému inspektorovi ochrany údajů;
g) vypracování strategie Eurojustu pro boj proti podvodům a její
předložení výkonné radě k přijetí;
h) vypracování návrhu finančních pravidel pro Eurojust;
i) vypracování návrhu odhadu příjmů a výdajů Eurojustu a plnění jeho
rozpočtu;
j) výkon pravomocí ve vztahu k zaměstnancům Eurojustu, které

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace
Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace
Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
NA
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Článek 19 odst. 1

Článek 19 odst. 2

Článek 19 odst. 3
Článek 20 odst. 1

Článek 20 odst. 2

Článek 20 odst. 3

Citace ustanovení

Číslo Sb. /
ID

služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní
řád svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy (dále jen
„pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);
k) poskytování nezbytné administrativní podpory pro usnadnění
operativní práce Eurojustu;
l) poskytování podpory předsedovi a místopředsedům při plnění jejich
povinností;
m) vypracování předběžného návrhu ročního rozpočtu Eurojustu, kterou
před přijetím kolegiem přezkoumá výkonná rada.
Mechanismus stálé koordinace
1. Aby Eurojust plnil své úkoly v naléhavých případech, zřídí
mechanismus stálé koordinace, který bude kdykoli schopen přijmout
a zpracovat žádosti, jež jsou mu předloženy. Mechanismus stálé
koordinace bude dosažitelný 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu.
2. Mechanismus stálé koordinace se skládá z jednoho zástupce
mechanismu stálé koordinace za každý členský stát, který může být
národním členem, jeho zástupcem, asistentem oprávněným zastupovat
národního člena nebo vyslaným národním odborníkem. Zástupce
mechanismu stálé koordinace musí být připraven jednat 24 hodin denně,
sedm dnů v týdnu.
3. Pokud jde o výkon žádosti v jejich členském státě, jednají zástupci
mechanismu stálé koordinace efektivně a bez prodlení.
104/2013
Národní koordinační systém Eurojustu
1. Každý členský stát jmenuje jednoho nebo více národních zpravodajů
pro Eurojust.
9534
2. Všichni národní zpravodajové jmenovaní členskými státy podle 104/2013
odstavce 1 musí mít schopnosti a zkušenosti nezbytné pro plnění svých
povinností.
9534
3. Každý členský stát zavede národní koordinační systém Eurojustu s 104/2013
cílem zajistit koordinaci práce:
a) národních zpravodajů pro Eurojust;
b) případných národních zpravodajů pro otázky týkající se působnosti
Úřadu evropského veřejného žalobce;
c) národního zpravodaje pro Eurojust pro otázky terorismu;
d) národního zpravodaje pro Evropskou soudní síť v trestních věcech a
nejvýše tří dalších kontaktních míst uvedené Evropské soudní sítě;
e) národních členů nebo kontaktních míst sítě pro společné vyšetřovací

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

§ 25 odst. 1

(1) Národní korespondent poskytuje národnímu členovi informace PAD
potřebné pro výkon jeho činnosti v Eurojustu a vyměňuje si s ním
důležité poznatky v oblasti, pro kterou byl jmenován.

§ 25 odst. 1

(1) Národní korespondent poskytuje národnímu členovi informace PAD
potřebné pro výkon jeho činnosti v Eurojustu a vyměňuje si s ním
důležité poznatky v oblasti, pro kterou byl jmenován.

§ 27 odst. 1

(1) Národní koordinační systém Eurojustu je na území České republiky PAD
tvořen
a) národními korespondenty,
b) až 3 osobami, které jsou kontaktními body Evropské justiční sítě3) a
které byly se svým souhlasem určeny členy Národního koordinačního
systému Eurojustu národním korespondentem pro Evropskou justiční
síť,
c) osobami, které jsou členy nebo kontaktními body sítí vytvořených pro
účely justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

str. 18 z 54

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 10. 2. 2020
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 2. 2020

Pd2 k MV-141013-83_LG-2018 DEPO_Či_ST2.doc

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 295/138 Gestor
MSp
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře
Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí
Rady 2002/187/SVV
32018R1727

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Číslo Sb. /
ID

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 10. 2. 2020
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

týmy a národních členů nebo kontaktních míst sítí zřízených
rozhodnutími 2002/494/SVV, 2007/845/SVV a 2008/852/SVV;
f) případně jiných příslušných justičních orgánů.
9534
Článek 20 odst. 4 4. Osoby uvedené v odstavcích 1 a 3 si ponechají svou funkci
a postavení podle vnitrostátního práva, aniž by to mělo významný dopad
na plnění jejich povinností podle tohoto nařízení.
Článek 20 odst. 5 5. Národní zpravodajové pro Eurojust odpovídají za fungování
národního koordinačního systému Eurojustu. Je-li jmenováno více
zpravodajů pro Eurojust, odpovídá za fungování jejich národního
koordinačního systému Eurojustu jeden z nich.
Článek 20 odst. 6 6. Národní členové musí být informováni o všech schůzích svého
národního koordinačního systému Eurojustu, na kterých jsou
projednávány záležitosti související s jednotlivými případy. Národní
členové se mohou těchto schůzí účastnit dle potřeby.
Článek 20 odst. 7 7.
Každý národní koordinační systém Eurojustu usnadňuje plnění
úkolů Eurojustu v dotčeném členském státě zejména tím, že:
a) zajišťuje, aby systému řízení případů podle článku 23 byly účinným a
spolehlivým způsobem poskytovány informace týkající se dotyčného
členského státu;
b) pomáhá určovat, zda by žádost měla být vyřizována za pomoci
Eurojustu nebo Evropské soudní sítě;
c) pomáhá národnímu členovi určit příslušné orgány pro výkon žádostí a
rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně žádostí a rozhodnutí, které se
zakládají na nástrojích provádějících zásadu vzájemného uznávání;
d) udržuje úzké vztahy s národní jednotkou Europolu, dalšími
kontaktními místy Evropské soudní sítě a dalšími příslušnými
vnitrostátními orgány.
Článek 20 odst. 8 8. Za účelem plnění cílů podle odstavce 7 osoby uvedené v odstavci 1
a odst. 3 písm. a), b) a c) jsou a osoby nebo orgány uvedené v odst. 3
písm. d) a e) mohou být připojeny k systému řízení případů v souladu
s tímto článkem a články 23, 24, 25 a 34. Náklady na připojení
k systému řízení případů se hradí ze souhrnného rozpočtu Unie.
Článek 20 odst. 9 9. Zřízení národního koordinačního systému Eurojustu a jmenování 104/2013
národních zpravodajů nevylučují přímý kontakt mezi národním členem
a příslušnými orgány jeho členského státu.
9534
Článek 21 odst. 1 Výměna informací s členskými státy a mezi národními členy
104/2013
1. Příslušné orgány členských států si s Eurojustem vyměňují veškeré

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

§ 28 odst. 2

(2) Orgány činné v trestním řízení a národní člen se vzájemně stýkají PAD
přímo.

§ 28 odst. 1

(1) Spolupráce mezi Eurojustem a Českou republikou se uskutečňuje PAD
prostřednictvím národního člena. V naléhavých případech lze národního
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

informace nezbytné k plnění jeho úkolů podle článků 2 a 4 v souladu
s použitelnými pravidly pro ochranu údajů. To zahrnuje alespoň
informace uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 tohoto článku.
9534
Článek 21 odst. 2 2. Předání informací Eurojustu se chápe jako žádost o pomoc
Eurojustu v daném případě, pouze pokud to příslušný orgán výslovně
uvede.
Článek 21 odst. 3 3. Národní členové si bez předchozího povolení mezi sebou nebo se 104/2013
svými příslušnými vnitrostátními orgány vyměňují veškeré informace
nezbytné k plnění úkolů Eurojustu. Příslušné vnitrostátní orgány
zejména neprodleně informují své národní členy o případu, jenž se jich
týká.
104/2013

9534
Článek 21 odst. 4 4. Příslušné vnitrostátní orgány informují své národní členy o zřízení 104/2013
společných vyšetřovacích týmů a o výsledcích jejich práce.
9534
Článek 21 odst. 5 5.
Příslušné vnitrostátní orgány informují své národní členy bez 104/2013
zbytečného odkladu o každém případu, který se týká nejméně tří
členských států a ohledně něhož byla nejméně dvěma členským státům
předána žádost nebo rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně žádosti
nebo rozhodnutí, které se zakládají na nástrojích provádějících zásadu
vzájemného uznávání, je-li splněna jedna či více těchto podmínek:
a) jedná se o trestný čin, za nějž lze v dožadujícím nebo vydávajícím
členském státě uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření
spojené se zbavením osobní svobody s horní hranicí sazby nejméně pěti
nebo šesti let, o čemž rozhodne dotyčný členský stát, a který spočívá v
některém z těchto jednání:
i) obchod s lidmi;
ii) pohlavní zneužívání nebo pohlavní vykořisťování, včetně dětské
pornografie a navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům;
iii) obchod s drogami;
iv) nedovolený obchod se střelnými zbraněmi, jejich součástmi nebo
díly, střelivem nebo výbušninami;

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

člena kontaktovat i prostřednictvím stálé služby Eurojustu.

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

§ 28 odst.

(3) Je-li to třeba pro účely koordinace trestních řízení, zajištění DAD
vzájemné informovanosti a spolupráce s jinými státy nebo s Evropskou
unií, státní zástupce nebo soud může požádat prostřednictvím národního
člena Eurojust o poskytnutí potřebné spolupráce.

§ 28 odst. 4

(4) Požádá-li národní člen pro účely plnění svých úkolů orgány činné v
trestním řízení o součinnost, poskytnou mu ji bez zbytečného odkladu;
stejně tak poskytne národní člen potřebnou součinnost těmto orgánům
pro účely trestního řízení.

§ 30 odst. 3
písm. a)

(3) Soud a v přípravném řízení státní zástupce dále informují národního DAD
člena zejména o
a) vytvoření společného vyšetřovacího týmu a výsledcích jeho činnosti,

§ 30 odst. 2

(2) Soud a v přípravném řízení státní zástupce informují národního DAD
člena zejména o případech, jež se přímo dotýkají nejméně 3 členských
států a nejméně 2 členským státům byly zaslány žádosti o mezinárodní
justiční spolupráci, a
a) jedná se o skutek, za který lze uložit nepodmíněný trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody a který spočívá v
některém z těchto jednání:
1. obchod s lidmi,
2. pohlavní zneužívání dětí a dětská pornografie,
3. nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,
4. nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,
5. korupce,
6. podvod, který postihuje zájmy Evropských společenství ve smyslu
Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství,
7. padělání eura,
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Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

v) korupce;
vi) trestná činnost proti finančním zájmům Unie;
vii) padělání peněz nebo platebních prostředků;
viii) praní peněz;
ix) počítačová trestná činnost;
b) existují konkrétní poznatky o zapojení zločinného spolčení;
c) existují poznatky, že by případ mohl mít závažný přeshraniční rozměr
nebo by mohl mít dopad na úrovni Unie nebo dopad na členské státy
jiné než ty, které jsou do případu přímo zapojeny.
9534
Článek 21 odst. 6 6. Příslušné vnitrostátní orgány informují své národní členy o:
104/2013
a) případech, kdy došlo nebo pravděpodobně dojde ke kompetenčním
sporům;
b) sledovaných zásilkách týkajících se alespoň tří států, z nichž alespoň
dva jsou členskými státy;
c) opakovaných obtížích či odmítnutích při výkonu žádostí a rozhodnutí
o justiční spolupráci, včetně žádostí a rozhodnutí, které se zakládají na
nástrojích provádějících zásadu vzájemného uznávání.

9534
Článek 21 odst. 7 7. Příslušné vnitrostátní orgány nejsou povinny poskytovat informace 104/2013
v konkrétních případech, pokud by to poškodilo zásadní zájmy národní
bezpečnosti nebo ohrozilo bezpečnost fyzických osob.
9534
Článek 21 odst. 8 8. Tímto
článkem
nejsou
dotčeny
podmínky
stanovené
v dvoustranných nebo mnohostranných dohodách nebo ujednáních mezi
členskými státy a třetími zeměmi, včetně podmínek stanovených třetími
zeměmi pro využití jimi poskytnutých informací.
Článek 21 odst. 9 9. Tímto článkem nejsou dotčeny ostatní povinnosti týkající se
předávání informací Eurojustu, včetně povinností podle rozhodnutí
Rady 2005/671/SVV
Článek 21 odst. 10. Informace uvedené v tomto článku jsou předávány strukturovaným
10
způsobem stanoveným Eurojustem. Příslušný vnitrostátní orgán není
povinen tyto informace poskytnout, pokud již byly Eurojustu předány
na základě jiných ustanovení tohoto nařízení.
Článek 22 odst. 1 Informace poskytované Eurojustem příslušným vnitrostátním
orgánům

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

8. legalizace výnosů z trestné činnosti,
9. útok proti informačnímu systému,
b) skutková zjištění nasvědčují tomu, že skutek byl spáchán
organizovanou zločineckou skupinou, nebo
c) mohou mít závažný přeshraniční rozměr nebo dopad na úrovni
Evropské unie nebo se mohou dotýkat i jiných členských států.

§ 30 odst. 3

(3) Soud a v přípravném řízení státní zástupce dále informují národního DAD
člena zejména o
a) vytvoření společného vyšetřovacího týmu a výsledcích jeho činnosti,
b) případě, kdy jsou proti téže osobě vedena o témže skutku souběžně
trestní řízení v České republice a v jednom nebo více jiných členských
státech, anebo se lze oprávněně domnívat, že takový případ nastane,
c) sledovaných zásilkách dotýkajících se nejméně 3 států, z nichž
nejméně 2 jsou členskými státy, a
d) opakovaných odmítnutích nebo obtížích při vyřizování žádostí o
mezinárodní justiční spolupráci.

§ 30 odst. 4

(4) Informace se národnímu členovi neposkytnou, pokud by tím došlo k DAD
ohrožení podstatných národních bezpečnostních zájmů nebo
bezpečnosti osob.
Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
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Článek 22 odst. 2
Článek 23 odst. 1

Článek 23 odst. 2

Článek 23 odst. 3
Článek 23 odst. 4
Článek 23 odst. 5

Článek 23 odst. 6

Článek 24 odst. 1

Citace ustanovení

1. Eurojust poskytuje bez zbytečného odkladu příslušným
vnitrostátním orgánům informace o výsledcích zpracování informací,
včetně existence vazeb na případy již uložené v systému řízení případů.
Tyto informace mohou obsahovat osobní údaje.
2. Pokud příslušný vnitrostátní orgán požádá Eurojust o poskytnutí
informací v určité lhůtě, Eurojust je předá v této lhůtě.
Systém řízení případů, rejstřík a dočasné pracovní soubory
1. Eurojust zřizuje systém řízení případů, který se skládá z dočasných
pracovních souborů a z rejstříku obsahujících osobní údaje podle
přílohy II a jiné údaje.
2. Účelem systému řízení případů je:
a) podpora vedení a koordinace vyšetřování a stíhání, při kterých je
Eurojust nápomocen, a zejména vzájemné provázání informací;
b) usnadnění přístupu k informacím o probíhajících vyšetřováních a
stíháních;
c) usnadnění dohledu nad zákonností zpracování osobních údajů
Eurojustem a nad jeho souladem s použitelnými pravidly pro ochranu
údajů.
3. Systém řízení případů může být připojen k zabezpečenému
telekomunikačnímu spojení uvedenému v článku 9 rozhodnutí Rady
2008/976/SVV
4. Rejstřík obsahuje odkazy na dočasné pracovní soubory
zpracovávané v rámci Eurojustu a nesmí obsahovat osobní údaje jiné
než uvedené v bodě 1 písm. a) až i), k) a m) a v bodě 2 přílohy II.
5. Při plnění svých povinností mohou národní členové zpracovávat
údaje o jednotlivých případech, na kterých pracují, v dočasném
pracovním souboru. Umožní pověřenci pro ochranu osobních údajů
přístup k tomuto dočasnému pracovnímu souboru. Dotčený národní člen
informuje pověřence pro ochranu osobních údajů o zřízení každého
nového dočasného pracovního souboru obsahujícího osobní údaje.
6. Pro účely zpracování operativních osobních údajů nesmí Eurojust
zřídit jiný automatizovaný soubor údajů než systém řízení případů.
Národní člen však může osobní údaje dočasně uchovávat a analyzovat,
aby mohl určit, zda jsou relevantní pro úkoly Eurojustu a mohou být
zahrnuty do systému řízení případů. Tyto údaje mohou být uchovávány
po dobu nejvýše tři měsíce.
Fungování dočasných pracovních souborů a rejstříku
1. Dočasný pracovní soubor zřizuje dotyčný národní člen pro každý
případ, o němž mu jsou předány informace, pokud je toto předání

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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Citace ustanovení

Právní předpis EU
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Článek 24 odst. 2

Článek 24 odst. 3
Článek 25 odst. 1

Článek 25 odst. 2

Článek 25 odst. 3

Článek 25 odst. 4
Článek 26 odst. 1

Citace ustanovení

v souladu s tímto nařízením nebo s jinými platnými právními nástroji.
Národní člen odpovídá za správu dočasných pracovních souborů, které
zřídil.
2. Národní člen, který zřídil dočasný pracovní soubor, rozhodne
v jednotlivých případech, zda přístup do tohoto souboru omezí nebo zda
soubor či jeho části zpřístupní ostatním národním členům nebo
oprávněným zaměstnancům Eurojustu nebo jakékoliv jiné osobě
pracující pro Eurojust, která získala potřebné oprávnění od správního
ředitele.
3. Národní člen, který zřídil dočasný pracovní soubor, rovněž rozhodne
o tom, které informace související s tímto souborem se uvedou
v rejstříku v souladu s čl. 23 odst. 4.
Přístup k systému řízení případů na vnitrostátní úrovni
1. Jestliže jsou osoby uvedené v čl. 20 odst. 3 připojené k systému
řízení případů, mají přístup pouze k:
a) rejstříku, pokud národní člen, který rozhodl o vložení údajů do
rejstříku, tento přístup výslovně neodepřel;
b) dočasným pracovním souborům zřízeným národním členem svého
členského státu;
c) dočasným pracovním souborům zřízeným národním členem jiných
členských států, k nimž národní člen jejich členského státu získal
přístup, pokud národní člen, který dočasný pracovní soubor zřídil, tento
přístup výslovně neodepřel.
2. Národní člen v mezích stanovených v odstavci 1 tohoto článku
rozhodne o rozsahu přístupu k dočasným pracovním souborům, který je
v jeho členském státě povolen osobám uvedeným v čl. 20 odst. 3
připojeným k systému řízení případů.
3. Každý členský stát rozhodne, po konzultaci se svým národním
členem, o rozsahu přístupu do rejstříku, který je v tomto členském státu
povolen osobám uvedeným v čl. 20 odst. 3 připojeným k systému řízení
případů. Členské státy oznámí své rozhodnutí o provedení tohoto
odstavce Eurojustu a Komisi. Komise o něm uvědomí ostatní členské
státy.
4. Osoby, jimž byl povolen přístup v souladu s odstavcem 2, mají
přístup do rejstříku alespoň v míře nutné pro přístup k dočasným
pracovním souborům, k nimž jim byl povolen přístup.
Zpracování osobních údajů Eurojustem
1. Na zpracování operativních osobních údajů Eurojustem se použije
toto nařízení a článek 3 a kapitola IX nařízení (EU) 2018/1725. Na

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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Článek 26 odst. 2
Článek 26 odst. 3

Článek 26 odst. 4
Článek 27 odst. 1

Článek 27 odst. 2

Článek 27 odst. 3

Citace ustanovení

zpracování administrativních osobních údajů Eurojustem se rovněž
použije nařízení (EU) 2018/1725, s výjimkou jeho kapitoly IX.
2. Odkazy na „použitelná pravidla pro ochranu údajů“ v tomto nařízení
se považují za odkazy na ustanovení o ochraně údajů obsažená v tomto
nařízení a nařízení (EU) 2018/1725.
3. Pravidla pro ochranu údajů při zpracovávání operativních osobních
údajů stanovená tímto nařízením se považují za zvláštní pravidla na
ochranu údajů ve vztahu k obecným pravidlům stanoveným článkem 3
a kapitolou IX nařízení (EU) 2018/1725.
4. Eurojust stanoví lhůty pro uchovávání administrativních osobních
údajů v ustanoveních svého jednacího řádu týkajících se ochrany údajů.
Zpracování operativních osobních údajů
1. V míře nezbytné k plnění svých úkolů může Eurojust v rámci své
působnosti a za účelem výkonu svých operativních pravomocí
zpracovávat automatizovanými prostředky nebo ve strukturovaných
ručně vedených spisech v souladu s tímto nařízením pouze operativní
osobní údaje uvedené v bodě 1 přílohy II týkající se osob, u nichž podle
vnitrostátního práva dotčených členských států existují závažné důvody
se domnívat, že spáchaly nebo se chystají spáchat trestný čin, který
spadá do působnosti Eurojustu, nebo osob, které byly za takový trestný
čin odsouzeny.
2. Eurojust může zpracovávat pouze operativní osobní údaje uvedené
v bodě 2 přílohy II týkající se osob, které jsou podle vnitrostátního
práva dotyčných členských států považovány v trestním vyšetřování
nebo stíhání týkajícím se jednoho nebo více druhů trestné činnosti
a trestných činů uvedených v článku 3 za oběti nebo třetí strany dotčené
trestným činem, jako jsou osoby, které by mohly být předvolány jako
svědci, nebo osob, které mohou poskytovat informace o trestných
činech, nebo kontaktní osoby či společníci osob uvedených v odstavci 1.
Tyto operativní osobní údaje lze zpracovávat pouze tehdy, je-li to nutné
pro splnění úkolů Eurojustu v rámci jeho působnosti a za účelem
výkonu jeho operativních pravomocí.
3. Ve výjimečných případech, je-li to nezbytné pro účely uvedené
v odstavci 1, může Eurojust rovněž po omezenou dobu, která nesmí být
delší než doba potřebná pro uzavření případu, v souvislosti s nímž se
údaje zpracovávají, zpracovávat i jiné operativní osobní údaje než ty,
které jsou uvedeny v příloze II, které se týkají okolností trestného činu,
jsou-li bezprostředně významné pro probíhající vyšetřování, která
Eurojust koordinuje nebo pomáhá koordinovat, a jsou součástí těchto

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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písm., atd.)

Citace ustanovení

vyšetřování. Pověřenec pro ochranu osobních údajů uvedený
v článku 36 musí být neprodleně informován o zpracování takových
operativních osobních údajů a o konkrétních okolnostech, které
odůvodňují nezbytnost zpracovávat tyto operativní osobní údaje.
Týkají-li se tyto jiné údaje svědků či obětí ve smyslu odstavce 2 tohoto
článku, přijmou rozhodnutí o jejich zpracování společně dotčení národní
členové.
Článek 27 odst. 4 4. Eurojust může zpracovávat zvláštní kategorie operativních osobních
údajů v souladu s článkem 76 nařízení (EU) 2018/1725. Tyto údaje
nesmějí být zpracovány v rejstříku uvedeném v čl. 23 odst. 4 tohoto
nařízení. Týkají-li se tyto jiné údaje svědků či obětí ve smyslu
odstavce 2 tohoto článku, přijímají rozhodnutí o jejich zpracování
dotčení národní členové.
Článek 28
Zpracování z pověření Eurojustu nebo zpracovatele
Zpracovatel a jakákoli osoba, která jedná z pověření Eurojustu nebo
zpracovatele a má přístup k operativním osobním údajům, může tyto
osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn Eurojustu, ledaže jí jejich
zpracování ukládá právo Unie nebo členského státu.
Článek 29 odst. 1 Lhůty pro uchovávání operativních osobních údajů
1. Eurojust uchovává operativní osobní údaje, které zpracovává, pouze
po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých úkolů. Zejména, aniž je
dotčen odstavec 3 tohoto článku, nesmějí být operativní osobní údaje
uvedené v článku 27 uchovávány po tom z následujících dní, který
nastane jako první:
a) den, od kterého není v důsledku uplynutí promlčecí lhůty možné
stíhání ve všech členských státech dotčených vyšetřováním a stíháním;
b) den, kdy byl Eurojust informován o tom, že dotyčná osoba byla
rozsudkem pravomocně zproštěna viny; v takovém případě informuje
dotčený členský stát Eurojust neprodleně;
c) tři roky ode dne nabytí právní moci rozsudku v posledním členském
státě dotčeném vyšetřováním nebo stíháním;
d) den, kdy Eurojust a dotyčné členské státy společně uznaly nebo
rozhodly, že již není nutné, aby Eurojust koordinoval vyšetřování a
stíhání, pokud neexistuje povinnost poskytnout Eurojustu tuto informaci
v souladu s čl. 21 odst. 5 nebo 6;
e) tři roky ode dne, kdy byly operativní osobní údaje předány v souladu
s čl. 21 odst. 5 nebo 6.
Článek 29 odst. 2 2. Dodržování lhůt pro uchovávání údajů uvedených v odstavci 1
tohoto článku Eurojust průběžně přezkoumává pomocí vhodného

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Právní předpis EU
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Článek 29 odst. 3

Článek 29 odst. 4

Článek 29 odst. 5

Článek 29 odst. 6

Článek 29 odst. 7

Citace ustanovení

automatizovaného postupu, zejména od okamžiku, kdy případ uzavřel.
Nezbytnost uchování údajů se dále přezkoumává každé tři roky od
jejich vložení a výsledky tohoto přezkumu se uplatní na případ jako
celek. Uchovávají-li se operativní osobní údaje uvedené v čl. 27 odst. 4
déle než pět let, musí o tom být informován evropský inspektor ochrany
údajů.
3. Než uplyne některá ze lhůt pro uchovávání údajů uvedených
v odstavci 1, přezkoumá Eurojust, zda je další uchování operativních
osobních údajů potřebné pro plnění jeho úkolů. Může rozhodnout
o výjimečném uchování těchto osobních údajů až do následujícího
přezkumu. Důvody k dalšímu uchování musí být opodstatněné a musí
být zaznamenány. Není-li v době přezkumu přijato žádné rozhodnutí
o dalším uchování operativních osobních údajů, tyto údaje se
automaticky vymaží.
4. Pokud se operativní osobní údaje v souladu s odstavcem 3
uchovávají po dobu delší, než jsou lhůty pro uchovávání uvedené
v odstavci 1, provede evropský inspektor ochrany údajů každé tři roky
další přezkum nezbytnosti uchovávat tyto údaje.
5. Jakmile uplyne lhůta pro uchovávání posledního automatizovaného
údaje v souboru, zničí se všechny dokumenty ze souboru s výjimkou
originálů dokumentů, které Eurojust obdržel od vnitrostátních orgánů
a které musí být vráceny osobě, která je poskytla.
6. U vyšetřování nebo stíhání, které Eurojust koordinoval, se dotčení
národní členové navzájem informují, kdykoliv obdrží informace, že
bylo vyšetřování nebo stíhání zastaveno nebo že veškerá soudní
rozhodnutí týkající se daného případu nabyla právní moci.
7. Odstavec 5 se nepoužije, pokud:
a) by to poškodilo zájmy subjektu údajů, který vyžaduje ochranu; v
takových případech se operativní osobní údaje použijí jen s výslovným
a písemným souhlasem subjektu údajů;
b) subjekt údajů zpochybňuje přesnost operativních osobních údajů; v
takovém případě se odstavec 5 nepoužije po dobu potřebnou k tomu,
aby členské státy nebo případně Eurojust ověřily přesnost těchto údajů;
c) operativní osobní údaje musí být uchovány pro účely dokazování
nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků;
d) subjekt údajů odmítá výmaz operativních osobních údajů a žádá
místo toho o omezení jejich použití, nebo
e) operativní osobní údaje jsou nadále zapotřebí pro účely archivace ve
veřejném zájmu nebo ke statistickým účelům.

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. /
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Článek 30

Bezpečnost operativních osobních údajů
Eurojust a členské státy zavedou mechanismy k zajištění toho, aby se
bezpečnostní opatření uvedená v článku 91 nařízení (EU) 2018/1725
uplatňovala ve všech informačních systémech.
Článek 31 odst. 1 Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
104/2013
1. Subjekt údajů, který si přeje uplatnit své právo na přístup
k operativním osobním údajům podle článku 80 nařízení (EU)
2018/1725, které se týkají tohoto subjektu údajů a které zpracovává
Eurojust, může podat žádost u Eurojustu nebo u vnitrostátního
dozorového úřadu v členském státě podle vlastního výběru. Uvedený
úřad postoupí žádost Eurojustu a v každém případě nejpozději jeden
měsíc ode dne, kdy ji obdržel.
104/2013

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 10. 2. 2020
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 2. 2020

Nerelevantní z hlediska adaptace

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka
NA

§ 32 odst. 1

(1) Orgán činný v trestním řízení nebo národní korespondent, který DAD
předal Eurojustu osobní údaje, požádá Eurojust o jejich opravu nebo
výmaz, zjistí-li, že předané osobní údaje jsou nepřesné.

§ 32 odst. 2

(2) Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Eurojustem, může
prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství bezplatně požádat
Eurojust o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li tato
osoba nebo se domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné s
ohledem na účel zpracování nebo jsou zpracovávány v rozporu s
právním předpisem Evropské unie2), může prostřednictvím Nejvyššího
státního zastupitelství požadovat, aby Eurojust odstranil takto vzniklý
stav, zejména aby osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu,
doplnění nebo likvidaci.

9534
Článek 31 odst. 2 2. Eurojust odpoví na žádost bez zbytečného odkladu a v každém
případě nejpozději tři měsíce ode dne, kdy ji obdržel.
Článek 31 odst. 3 3. Po obdržení žádosti a před přijetím rozhodnutí konzultuje Eurojust
s příslušnými orgány dotčených členských států. Rozhodnutí o přístupu
k údajům smí být Eurojustem přijato pouze za úzké spolupráce
s členskými státy, jichž se sdělení těchto údajů přímo týká. Pokud
členský stát vznese námitku proti rozhodnutí navrhovanému
Eurojustem, sdělí mu důvody této námitky. Eurojust takové námitce
vyhoví. Dotčení národní členové následně vyrozumí příslušné orgány
o obsahu rozhodnutí Eurojustu.
Článek 31 odst. 4 4. Žádost vyřizují a jménem Eurojustu o ní rozhodují dotčení národní
členové. Nedojdou-li ke shodě, postoupí žádost kolegiu, které o ní
rozhodne dvoutřetinovou většinou.
Článek 32
Omezení práva na přístup
V případech uvedených v článku 81 nařízení (EU) 2018/1725 Eurojust
informuje subjekt údajů po konzultaci s příslušnými orgány dotčených

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 33

Článek 34

Článek 35 odst. 1

Článek 35 odst. 2
Článek 35 odst. 3
Článek 36 odst. 1

Citace ustanovení

členských států v souladu s čl. 31 odst. 3 tohoto nařízení.
Právo na omezení zpracování údajů
Aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v čl. 29 odst. 7 tohoto nařízení,
smějí být operativní osobní údaje, jejichž zpracování bylo omezeno
podle čl. 82 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1725, zpracovávány pouze
z důvodu ochrany práv subjektu údajů či jiné fyzické nebo právnické
osoby, která je účastníkem řízení, jehož účastníkem je i Eurojust, nebo
pro účely stanovené v čl. 82 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1725.
Oprávněný přístup k operativním osobním údajům v rámci
Eurojustu
Přístup k osobním údajům zpracovávaným Eurojustem za účelem plnění
jeho úkolů a v mezích stanovených v článcích 23, 24 a 25 mají
výhradně národní členové, jejich zástupci, jejich asistenti a oprávnění
vyslaní národní odborníci, osoby uvedené v čl. 20 odst. 3 připojené
k systému řízení případů a oprávnění zaměstnanci Eurojustu.
Záznamy týkající se kategorií činností zpracování
1. Eurojust vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování ve
své působnosti. Tyto záznamy obsahují všechny tyto informace:
a) kontaktní údaje Eurojustu a jméno a kontaktní údaje pověřence pro
ochranu osobních údajů;
b) účely zpracování;
c) popis kategorií subjektů údajů a kategorií operativních osobních
údajů;
d) kategorie příjemců, kterým byly nebo budou operativní osobní údaje
zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních
organizacích;
e) informace o případném předání operativních osobních údajů třetí
zemi nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či
mezinárodní organizace;
f) je-li to možné, předpokládané lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií
údajů;
g) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních
bezpečnostních opatření uvedených v článku 91 nařízení (EU)
2018/1725.
2. Záznamy podle odstavce 1 se vyhotovují písemně, případně
v elektronické formě.
3. Eurojust na požádání poskytne záznamy evropskému inspektorovi
ochrany údajů.
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Článek 36 odst. 2

Článek 36 odst. 3

Článek 36 odst. 4

Článek 36 odst. 5
Článek 37 odst. 1

Článek 37 odst. 2

Článek 37 odst. 3

Článek 37 odst. 4

Článek 37 odst. 5

Citace ustanovení

1. Výkonná rada jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je zaměstnanec jmenovaný
zvlášť pro tento účel. Při výkonu svých povinností jedná nezávisle
a nesmí přijímat žádné pokyny.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být vybrán na základě
svých profesních kvalit, zejména na základě odborných znalostí práva
a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly podle
tohoto nařízení, zejména úkoly uvedené v článku 38.
3. Výběr pověřence pro ochranu osobních údajů nesmí vést ke střetu
zájmů mezi jeho povinnostmi pověřence pro ochranu osobních údajů
a jeho případnými dalšími úředními povinnostmi, zejména těmi, které
vyplývají z uplatňování tohoto nařízení.
4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je jmenován na dobu čtyř let
a může být jmenován opakovaně, jeho celkové funkční období však
nesmí přesáhnout osm let. Přestane-li pověřenec pro ochranu osobních
údajů splňovat podmínky požadované pro výkon funkce, může jej
výkonná rada odvolat, a to pouze se souhlasem evropského inspektora
ochrany údajů.
5. Eurojust zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních
údajů a sdělí je evropskému inspektorovi ochrany údajů.
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Eurojust zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů
náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících
s ochranou osobních údajů.
2. Eurojust podporuje pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění
úkolů uvedených v článku 38 tím, že mu poskytuje zdroje a pracovníky
nezbytné k plnění těchto úkolů a přístup k osobním údajům a operacím
zpracování a k udržování jeho odborných znalostí.
3. Eurojust zajistí, aby pověřenec pro ochranu osobních údajů
nedostával žádné pokyny týkající se plnění svých úkolů. Výkonná rada
nesmí pověřence pro ochranu osobních údajů propustit ani sankcionovat
v souvislosti s plněním jeho úkolů. Pověřenec pro ochranu osobních
údajů je přímo podřízen kolegiu, pokud jde o operativní osobní údaje,
a výkonné radě, pokud jde o administrativní osobní údaje.
4. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu
osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním
jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení
a podle nařízení (EU) 2018/1725.
5. Výkonná rada přijme prováděcí pravidla pro činnost pověřence pro

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 295/138 Gestor
MSp
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Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 37 odst. 6
Článek 37 odst. 7

Článek 37 odst. 8
Článek 38 odst. 1

Citace ustanovení

ochranu osobních údajů. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména
výběrového řízení na místo pověřence pro ochranu osobních údajů,
odvolání, úkolů, povinností a pravomocí pověřence pro ochranu
osobních údajů, jakož i záruk jeho nezávislosti.
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho pracovníci jsou vázáni
povinností zachovávat důvěrnost podle článku 72.
7. Správce a zpracovatel, příslušný výbor zaměstnanců nebo jakákoli
fyzická osoba mohou pověřence pro ochranu osobních údajů
konzultovat přímo v jakékoli záležitosti týkající se výkladu nebo
používání tohoto nařízení a nařízení (EU) 2018/1725, aniž by využívali
úřední cesty. Nikomu nesmí být na újmu, že upozornil pověřence pro
ochranu osobních údajů na skutečnost, při níž podle něj došlo
k porušení tohoto nařízení a nařízení (EU) 2018/1725.
8. Eurojust pověřence pro ochranu osobních údajů po jeho jmenování
registruje u evropského inspektora ochrany údajů.
Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává zejména tyto
úkoly týkající se zpracovávání osobních údajů:
a) nezávisle zajišťuje, aby Eurojust dodržoval ustanovení tohoto
nařízení a nařízení (EU) 2018/1725 týkající se ochrany údajů a příslušná
ustanovení jednacího řádu Eurojustu týkající se ochrany údajů; přitom
dohlíží na dodržování tohoto nařízení, nařízení (EU) 2018/1725 a
dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany osobních
údajů a na soulad s koncepcemi Eurojustu v oblasti ochrany osobních
údajů, včetně rozdělení úkolů, zvyšování povědomí a odborné přípravy
zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
b) poskytuje informace a poradenství Eurojustu a zaměstnancům, kteří
provádějí zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech podle tohoto
nařízení, nařízení (EU) 2018/1725 a dalších předpisů Unie nebo
členských států v oblasti ochrany údajů;
c) na požádání poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů, a kontroluje jeho uplatňování podle článku 89
nařízení (EU) 2018/1725;
d) zajišťuje, aby záznam o předání a přijetí osobních údajů byl
uchováván v souladu s jednacím řádem Eurojustu;
e) spolupracuje se zaměstnanci Eurojustu odpovědnými za postupy,
odbornou přípravu a poradenství týkající se zpracování údajů;
f) spolupracuje s evropským inspektorem ochrany údajů;
g) zajišťuje informovanost subjektů údajů o jejich právech podle tohoto

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 38 odst. 2
Článek 38 odst. 3

Článek 38 odst. 4

Článek 39 odst. 1

Článek 39 odst. 2

Citace ustanovení

nařízení a nařízení (EU) 2018/1725;
h) působí jako kontaktní místo pro evropského inspektora ochrany údajů
v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace
podle článku 90 nařízení (EU) 2018/1725, a případně vede konzultace v
jakékoli jiné věci;
i) na požádání poskytuje poradenství, pokud jde o nezbytnost
ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle článků
92 a 93 nařízení (EU) 2018/1725;
j) vypracovává výroční zprávu a předává ji výkonné radě, kolegiu a
evropskému inspektorovi ochrany údajů.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává funkce stanovené
nařízením (EU) 2018/1725 ve vztahu k administrativním osobním
údajům.
3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů a pracovníci Eurojustu, kteří
mu jsou nápomocni při plnění jeho povinností, mají přístup k osobním
údajům zpracovávaným Eurojustem a do jeho prostor v rozsahu, který je
nezbytný pro plnění jejich úkolů
4. Dojde-li pověřenec pro ochranu osobních údajů k závěru, že nebyla
dodržena ustanovení nařízení (EU) 2018/1725 týkající se zpracování
administrativních osobních údajů nebo ustanovení tohoto nařízení nebo
článku 3 a kapitoly IX nařízení (EU) 2018/1725 týkající se zpracování
operativních osobních údajů, informuje o tom výkonnou radu a požádá
ji, aby ve stanovené lhůtě zjednala nápravu. Nezjedná-li výkonná rada
nápravu ve stanovené lhůtě, pověřenec pro ochranu osobních údajů
postoupí záležitost evropskému inspektorovi ochrany údajů.
Oznámení případů porušení ochrany osobních údajů dotčeným
orgánům
1. V případě porušení zabezpečení osobních údajů oznámí Eurojust
toto porušení bez zbytečného odkladu příslušným orgánům dotčených
členských států.
2. V oznámení podle odstavce 1 musí být přinejmenším:
a) popsána povaha daného případu porušení zabezpečení osobních údajů
včetně, pokud je to možné a vhodné, kategorií a množství dotčených
subjektů údajů a kategorií a množství dotčených záznamů údajů;
b) popsány možné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;
c) popsána opatření, která Eurojust navrhl nebo přijal s cílem vyřešit
dané porušení zabezpečení osobních údajů a
d) případně doporučena opatření ke zmírnění nežádoucích účinků, které
by dané porušení zabezpečení osobních údajů mohlo mít.
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Citace ustanovení

Článek 40 odst. 1 Dozor vykonávaný evropským inspektorem ochrany údajů
1. Evropský inspektor ochrany údajů je pověřen monitorováním
a zajišťováním toho, aby byla uplatňována ustanovení tohoto nařízení
a nařízení (EU) 2018/1725 týkající se ochrany základních práv a svobod
fyzických osob v souvislosti se zpracováváním operativních osobních
údajů Eurojustem, a poskytováním poradenství Eurojustu a subjektům
údajů ke všem otázkám, které se týkají zpracování operativních
osobních údajů. Za tímto účelem plní evropský inspektor ochrany údajů
úkoly stanovené v odstavci 2 tohoto článku, vykonává pravomoci
svěřené podle odstavce 3 tohoto článku a spolupracuje s vnitrostátními
dozorovými úřady v souladu s článkem 42.
Článek 40 odst. 2 2.
Evropský inspektor ochrany údajů má podle tohoto nařízení a
nařízení (EU) 2018/1725 tyto úkoly:
a) vyslechnout a posoudit stížnosti a v přiměřené době sdělit subjektu
údajů výsledky;
b) provádět vyšetřování buď z vlastního podnětu, nebo na základě
stížnosti a v přiměřené době sdělit subjektu údajů výsledky;
c) kontrolovat a zajišťovat uplatňování ustanovení tohoto nařízení a
nařízení (EU) 2018/1725 týkajících se ochrany fyzických osob v
souvislosti se zpracováváním operativních osobních údajů Eurojustem;
d) buď z vlastního podnětu, nebo v rámci konzultace poskytovat
poradenství Eurojustu ke všem otázkám, které se týkají zpracování
operativních osobních údajů, zejména předtím, než Eurojust vypracuje
vnitřní pravidla týkající se ochrany základních práv a svobod v
souvislosti se zpracováním operativních osobních údajů.
Článek 40 odst. 3 3. Evropský inspektor ochrany údajů může podle tohoto nařízení a
nařízení (EU) 2018/1725 při zohlednění dopadů na vyšetřování a stíhání
v členských státech:
a) poskytovat poradenství subjektům údajů při výkonu jejich práv;
b) postoupit věc Eurojustu v případě údajného porušení ustanovení
upravujících zpracování operativních osobních údajů a případně podat
návrhy na nápravu daného porušení a na zlepšení ochrany subjektů
údajů;
c) konzultovat s Eurojustem v případech, kdy byly žádosti o výkon
určitých práv týkajících se operativních osobních údajů zamítnuty v
rozporu s článkem 31, 32 nebo 33 tohoto nařízení nebo články 77 až 82
nebo článkem 84 nařízení (EU) 2018/1725;
d) zasílat Eurojustu upozornění;
e) nařídit Eurojustu, aby opravil, omezil či vymazal operativní osobní
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Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 40 odst. 4
Článek 40 odst. 5

Článek 40 odst. 6
Článek 41 odst. 1

Článek 41 odst. 2
Článek 42 odst. 1

Citace ustanovení

údaje, které byly zpracovány Eurojustem v rozporu s ustanoveními o
zpracovávání operativních osobních údajů, a oznámil tyto kroky třetím
osobám, jimž byly tyto údaje sděleny, pokud to Eurojustu nebrání v
plnění jeho úkolů stanovených v článku 2;
f) předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie (dále jen „Soudní
dvůr“) za podmínek, které stanoví Smlouva o fungování EU;
g) zasahovat do právních sporů předložených Soudnímu dvoru.
4. Evropský inspektor ochrany údajů má přístup k operativním
osobním údajům zpracovávaným Eurojustem a do jeho prostor
v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.
5. Evropský inspektor ochrany údajů vypracuje každý rok zprávu o své
činnosti dozoru nad Eurojustem. Tato zpráva je součástí výroční zprávy
evropského inspektora ochrany údajů uvedené v článku 60 nařízení
(EU) 2018/1725. Vnitrostátní dozorové úřady jsou vyzvány, aby k této
Nerelevantní z hlediska adaptace zprávě vznesly připomínky dříve, než
se stane součástí výroční zprávy evropského inspektora ochrany údajů
uvedené v článku 60 nařízení (EU) 2018/1725. Evropský inspektor
ochrany údajů v co největší míře zohlední připomínky vnitrostátních
dozorových úřadů a v každém případě je uvede ve výroční zprávě.
6. Eurojust spolupracuje s evropským inspektorem ochrany údajů při
plnění jeho úkolů, pokud je o to požádán.
Služební tajemství evropského inspektora ochrany údajů
1. Evropský inspektor ochrany údajů a jeho pracovníci jsou během
svého funkčního období a po jeho skončení vázáni služebním
tajemstvím, pokud jde o veškeré důvěrné informace, o nichž se dozvědí
během plnění svých úředních povinností.
2. Evropský inspektor ochrany údajů při výkonu svých pravomocí
v oblasti dozoru bere v co nejvyšší míře ohled na důvěrnost vyšetřování
a trestního řízení v souladu s právem Unie nebo členských států.
Spolupráce mezi evropským inspektorem ochrany údajů
a vnitrostátními dozorovými úřady
1. Evropský inspektor ochrany údajů jedná v úzké spolupráci
s vnitrostátními dozorovými úřady v konkrétních otázkách vyžadujících
účast na vnitrostátní úrovni, zejména pokud evropský inspektor ochrany
údajů nebo vnitrostátní dozorový úřad zjistí velké nesrovnalosti mezi
postupy členských států nebo potenciálně nezákonné předávání
prostřednictvím komunikačních kanálů Eurojustu nebo v souvislosti
s otázkami týkajícími se provádění a výkladu tohoto nařízení
nastolenými jedním nebo více vnitrostátními dozorovými úřady.
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace
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Článek 42 odst. 2 2. V případech uvedených v odstavci 1 se zajistí koordinovaný dozor
v souladu s článkem 62 nařízení (EU) 2018/1725.
Článek 42 odst. 3 3. Evropský inspektor ochrany údajů v plném rozsahu informuje
vnitrostátní dozorové úřady o všech otázkách, které na ně mají přímý
dopad nebo jsou pro ně jinak relevantní. Na žádost jednoho nebo více
vnitrostátních dozorových úřadů je informuje o konkrétních
záležitostech.
Článek 42 odst. 4 4. V případech týkajících se údajů pocházejících z jednoho nebo
několika členských států, včetně případů uvedených v čl. 43 odst. 3,
evropský inspektor ochrany údajů konzultuje s dotčenými vnitrostátními
dozorovými úřady. Evropský inspektor ochrany údajů nerozhodne
o dalším opatření, které má být přijato, dříve, než tyto vnitrostátní
dozorové úřady informují evropského inspektora ochrany údajů o svém
postoji ve lhůtě, kterou evropský inspektor ochrany údajů stanoví. Tato
lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc ani delší než tři měsíce. Evropský
inspektor ochrany údajů postoj dotčených vnitrostátních dozorových
úřadů v co největší míře zohlední. V případech, kdy se evropský
inspektor ochrany údajů nehodlá jejich postojem řídit, jim tuto
skutečnost oznámí spolu s odůvodněním a předloží věc Evropské radě
pro ochranu údajů.
V případech, které evropský inspektor ochrany údajů považuje za krajně
naléhavé, může rozhodnout o přijetí okamžitých opatření. V takových
případech neprodleně informuje dotčené vnitrostátní dozorové úřady
a zdůvodní naléhavou povahu situace a opatření, která přijal.
Článek 42 odst. 5 5. Vnitrostátní dozorové úřady informují evropského inspektora
ochrany údajů o veškerých opatřeních, jež přijímají v souvislosti
s předáváním, vyhledáváním nebo jakýmkoliv jiným sdělováním
operativních osobních údajů podle tohoto nařízení členskými státy.
Článek 43 odst. 1 Právo podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů
ohledně operativních osobních údajů
1. Každý subjekt údajů má právo podat stížnost evropskému
inspektorovi ochrany údajů, pokud se domnívá, že zpracováním
operativních osobních údajů, které se ho týkají, Eurojust porušuje toto
nařízení nebo nařízení (EU) 2018/1725.
Článek 43 odst. 2 2. Týká-li se stížnost rozhodnutí podle článků 31, 32 nebo 33 tohoto
nařízení nebo článků 80, 81 nebo 82 nařízení (EU) 2018/1725, evropský
inspektor ochrany údajů konzultuje s vnitrostátními dozorovými úřady
nebo příslušným justičním orgánem v členském státě, jenž byl zdrojem
údajů, nebo v přímo dotčeném členském státě. Při přijímání svého
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Nerelevantní z hlediska adaptace
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Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 43 odst. 3

Článek 43 odst. 4

Článek 43 odst. 5
Článek 44

Článek 45 odst. 1

Článek 45 odst. 2

Článek 45 odst. 3

Citace ustanovení

rozhodnutí, které může zahrnovat i odmítnutí sdělit jakékoli informace,
zohlední evropský inspektor ochrany údajů stanovisko vnitrostátního
dozorového úřadu nebo příslušného justičního orgánu.
3. Pokud se stížnost týká zpracování údajů, které Eurojustu poskytl
členský stát, zajistí v rámci svých pravomocí evropský inspektor
ochrany údajů a vnitrostátní dozorový úřad členského státu, který údaje
poskytl, aby byly řádně provedeny nezbytné kontroly zákonnosti
zpracování údajů.
4. Pokud se stížnost týká zpracování údajů, které Eurojustu poskytly
instituce nebo jiné subjekty Unie, třetí země či mezinárodní organizace,
nebo zpracování údajů, které Eurojust získal z veřejně přístupných
zdrojů, zajistí evropský inspektor ochrany údajů, aby Eurojust řádně
provedl nezbytné kontroly zákonnosti zpracování údajů.
5. Evropský inspektor ochrany údajů informuje subjekt údajů o stavu
řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti podat žalobu podle
článku 44.
Právo na soudní přezkum vůči evropskému inspektorovi ochrany
údajů
Proti rozhodnutím evropského inspektora ochrany údajů týkajícím se
operativních osobních údajů lze podat žalobu k Soudnímu dvoru.
Odpovědnost za ochranu údajů
1. Eurojust zpracovává operativní osobní údaje způsobem, který
umožňuje stanovit, který orgán údaje poskytl nebo odkud byly údaje
získány.
2. Za přesnost operativních osobních údajů odpovídá:
a) Eurojust v případě operativních osobních údajů, které poskytl členský
stát nebo orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie, pokud byly poskytnuté
údaje v průběhu jejich zpracovávání Eurojustem pozměněny;
b) členský stát nebo orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie, který údaje
poskytl Eurojustu, pokud poskytnuté údaje v průběhu jejich
zpracovávání Eurojustem pozměněny nebyly;
c) Eurojust v případě operativních osobních údajů poskytnutých třetími
zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, jakož i operativních
osobních údajů, které získal z veřejně dostupných zdrojů.
3. Za dodržování nařízení (EU) 2018/1725 ve vztahu k administrativním
osobním údajům a za dodržování tohoto nařízení a článku 3 a kapitoly
IX nařízení (EU) 2018/1725 ve vztahu k operativním osobním údajům
odpovídá Eurojust.
Za zákonnost předávání operativních osobních údajů odpovídají:
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Článek 45 odst. 4
Článek 46 odst. 1

Článek 46 odst. 2
Článek 46 odst. 3

Článek 47 odst. 1

Článek 47 odst. 2

Článek 47 odst. 3

Článek 47 odst. 4
Článek 47 odst. 5

Citace ustanovení

a) pokud členský stát poskytl dotčené operativní osobní údaje Eurojustu,
tento členský stát;
b) Eurojust, pokud poskytl dotčené operativní osobní údaje členským
státům, orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie, třetím zemím
či mezinárodním organizacím.
4. Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, odpovídá Eurojust za
všechny údaje, které zpracovává.
Odpovědnost za neoprávněné nebo nesprávné zpracování údajů
1. V souladu s článkem 340 Smlouvy o fungování o EU odpovídá
Eurojust za újmu způsobenou jakékoliv osobě v důsledku jím
provedeného neoprávněného nebo nesprávného zpracování údajů.
2. Stížnostmi proti Eurojustu ohledně odpovědnosti za újmu podle
odstavce 1 tohoto článku se zabývá Soudní dvůr v souladu
s článkem 268 Smlouvy o fungování EU.
3. Každý členský stát odpovídá v souladu se svým vnitrostátním
právem za újmu způsobenou jakékoliv fyzické osobě v důsledku jím
provedeného neoprávněného nebo nesprávného zpracování údajů, které
byly předány Eurojustu.
Společná ustanovení
1. Je-li to nezbytné pro plnění jeho úkolů, může Eurojust navázat
a udržovat spolupráci s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie
v souladu s jejich cíli a s příslušnými orgány třetích zemí
a mezinárodními organizacemi v souladu se strategií spolupráce
uvedenou v článku 52.
2. Pokud je to relevantní pro plnění jeho úkolů a s výhradou jakýchkoli
omezení podle čl. 21 odst. 8 a článku 76, může si Eurojust se subjekty
uvedenými v odstavci 1 tohoto článku přímo vyměňovat všechny
informace, s výjimkou osobních údajů.
3. Pro účely uvedené v odstavcích 1 a 2 může Eurojust se subjekty
uvedenými v odstavci 1 uzavírat pracovní ujednání. Tato pracovní
ujednání nepředstavují základ umožňující výměnu osobních údajů
a nejsou pro Unii a její členské státy závazná.
4. Eurojust může získávat a zpracovávat osobní údaje získané od
subjektů uvedených v odstavci 1, je-li to nezbytné pro plnění jeho úkolů
a je-li to v souladu s použitelnými pravidly pro ochranu údajů.
5. Eurojust předává osobní údaje orgánům, institucím a jiným
subjektům Unie, třetím zemím a mezinárodním organizacím, pouze je-li
to nezbytné pro plnění jeho úkolů a je-li to v souladu s články 55 a 56.
Jestliže údaje, které mají být předány, poskytl členský stát, vyžádá si
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Eurojust souhlas příslušného orgánu tohoto členského státu, neudělil-li
tento členský stát předchozí povolení k takovému dalšímu předávání
obecnou formou nebo s výhradou zvláštních podmínek. Tento souhlas
může být kdykoliv zrušen.
Článek 47 odst. 6 6.
Osobní údaje, které členské státy, orgány, instituce nebo jiné
subjekty Unie, třetí země či mezinárodní organizace získaly od
Eurojustu, nesmějí být dále předány třetím stranám, ledaže jsou splněny
všechny tyto podmínky:
a) Eurojust získal předchozí souhlas členského státu, který údaje
poskytl;
b) Eurojust dal po zvážení okolností daného případu svůj výslovný
souhlas;
c) další předání je pouze pro konkrétní účel, který není neslučitelný s
účelem, pro nějž byly údaje předány.
Článek 48 odst. 1 Spolupráce s Evropskou soudní sítí a jinými sítěmi Unie zapojenými
do justiční spolupráce v trestních věcech
1. Eurojust a Evropská soudní síť v trestních věcech navzájem udržují
mimořádně úzké vztahy, založené na konzultacích a doplňkovosti, a to
především mezi národním členem, kontaktními místy Evropské soudní
sítě v témže členském státě jako národní člen a národními zpravodaji
pro Eurojust a Evropskou soudní síť. V zájmu účinné spolupráce se
přijmou tato opatření:
a) národní členové v jednotlivých případech informují kontaktní místa
Evropské soudní sítě o všech případech, které může tato síť podle jejich
mínění řešit lépe;
b) sekretariát Evropské soudní sítě tvoří zaměstnanci Eurojustu. Pracuje
jako oddělená jednotka a může využívat administrativní zdroje
Eurojustu, které jsou nezbytné pro plnění úkolů Evropské soudní sítě,
včetně zahrnutí nákladů na plenární schůze Evropské soudní sítě;
c) k účasti na schůzích Eurojustu mohou být v jednotlivých případech
přizvána kontaktní místa Evropské soudní sítě;
d) Eurojust a Evropská soudní síť mohou při určování podle čl. 20 odst.
7 písm. b), zda by žádost měla být vyřizována za pomoci Eurojustu
nebo Evropské soudní sítě, využívat národní koordinační systém
Eurojustu.
Článek 48 odst. 2 2. Sekretariát sítě pro společné vyšetřovací týmy a sekretariát sítě
zřízené rozhodnutím 2002/494/SVV tvoří zaměstnanci Eurojustu. Tyto
sekretariáty pracují jako oddělené jednotky. Mohou využívat
administrativní zdroje Eurojustu, které jsou nezbytné pro plnění jejich
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Článek 48 odst. 3
Článek 49 odst. 1

Článek 49 odst. 2
Článek 49 odst. 3
Článek 49 odst. 4

Článek 49 odst. 5

Článek 49 odst. 6

Citace ustanovení

úkolů. Koordinaci sekretariátů zajišťuje Eurojust. Tento odstavec se
vztahuje na sekretariát jakékoliv relevantní sítě zapojené do justiční
spolupráce v trestních věcech, pro niž má Eurojust zajišťovat podporu
v podobě sekretariátu. Eurojust může relevantní evropské sítě a instituce
zapojené do justiční spolupráce v trestních věcech podporovat, a to
případně i prostřednictvím sekretariátu zřízeného při Eurojustu.
3. Síť zřízená rozhodnutím 2008/852/SVV může požádat, aby jí
Eurojust poskytl sekretariát. Bude-li taková žádost podána, použije se
odstavec 2.
Vztahy s Europolem
1. Eurojust přijme všechna vhodná opatření k tomu, aby umožnil
Europolu v rámci jeho pravomocí nepřímý přístup k informacím
poskytnutým Eurojustem, a to na základě systému výskyt shody/bez
výskytu shody, aniž jsou dotčena jakákoli omezení určená členským
státem, institucí nebo jiným subjektem Unie, třetí zemí nebo
mezinárodní organizací, které tyto informace poskytly. V případě
výskytu shody zahájí Eurojust postup, kterým mohou být informace, jež
vedly k výskytu shody, sdíleny v souladu s rozhodnutím členského
státu, instituce nebo jiného subjektu Unie, třetí země či mezinárodní
organizace, které informace Eurojustu poskytly.
2. Vyhledávání informací v souladu s odstavcem 1 lze provádět pouze
za účelem zjištění, zda se informace v držení Europolu shodují
s informacemi, které zpracovává Eurojust.
3. Eurojust umožní vyhledávání v souladu s odstavcem 1 až poté, co
jej Europol informuje, kteří zaměstnanci Europolu jsou určeni za
oprávněné provádět taková vyhledávání.
4. Pokud během doby, kdy Eurojust zpracovává informace
v souvislosti s určitým vyšetřováním, Eurojust nebo členský stát zjistí,
že je nezbytná koordinace, spolupráce nebo podpora v rámci pravomocí
Europolu, Eurojust o této skutečnosti informuje Europol a zahájí postup
pro sdílení informací v souladu s rozhodnutím členského státu, který
informace poskytl. V takovém případě Eurojust konzultuje Europol.
5. Eurojust naváže a udržuje úzkou spolupráci s Europolem, pokud je
to nezbytné k plnění úkolů obou agentur a k dosažení jejich cílů, a to
s ohledem na potřebu vyhnout se zdvojení činností.
Za tímto účelem se výkonný ředitel Europolu a předseda Eurojustu
pravidelně setkávají, aby projednali otázky společného zájmu.
6. Europol respektuje jakékoliv omezení přístupu či použití dané
všeobecnými nebo zvláštními podmínkami, které uvedly členský stát,
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Článek 50 odst. 1

Článek 50 odst. 2

Článek 50 odst. 3

Článek 50 odst. 4

Článek 50 odst. 5

Článek 50 odst. 6

Citace ustanovení

instituce nebo jiný subjekt Unie, třetí země nebo mezinárodní
organizace, pokud jde o informace, které poskytly.
Vztahy s Úřadem evropského veřejného žalobce
1. Eurojust naváže a udržuje úzký vztah s Úřadem evropského
veřejného žalobce založený na vzájemné spolupráci v rámci jejich
pravomocí a na rozvoji provozních, správních a řídicích vazeb mezi
nimi, jak je uvedeno v tomto článku. Za tímto účelem se předseda
Eurojustu a evropský nejvyšší žalobce pravidelně setkávají
a projednávají otázky společného zájmu. Scházejí se na žádost předsedy
Eurojustu nebo na žádost evropského nejvyššího žalobce.
2. Eurojust se zabývá žádostmi o podporu podanými Úřadem
evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu a tam, kde je to
vhodné, je vyřizuje stejným způsobem, jako by byly podány
vnitrostátním orgánem příslušným pro justiční spolupráci.
3. Kdykoliv je to nezbytné pro podporu spolupráce podle odstavce 1
tohoto článku, Eurojust využívá národní koordinační systémy Eurojustu
zřízené podle článku 20, jakož i vztahy, které navázal se třetími
zeměmi, včetně styčných soudců nebo státních zástupců.
4. V provozních záležitostech souvisejících s pravomocemi Úřadu
evropského veřejného žalobce Eurojust tento úřad informuje a případně
jej zapojí do své činnosti týkající se přeshraničních případů, mimo jiné
těmito způsoby:
a) sdílením informací o svých případech, včetně osobních údajů, v
souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení;
b) vyzváním Úřadu evropského veřejného žalobce, aby poskytl
podporu.
5. Eurojust má na základě systému výskytu shody/bez výskytu shody
nepřímý přístup k informacím v systému řízení případů Úřadu
evropského veřejného žalobce. Kdykoliv je nalezena shoda mezi údaji
zadanými do systému řízení případů Úřadem evropského veřejného
žalobce a údaji v držení Eurojustu, je tato skutečnost sdělena jak
Eurojustu, tak Úřadu evropského veřejného žalobce a rovněž členskému
státu, který tyto údaje Eurojustu poskytl. Eurojust přijme vhodná
opatření, aby Úřadu evropského veřejného žalobce umožnil nepřímý
přístup k informacím v jeho systému řízení případů na základě systému
výskyt shody/bez výskytu shody.
6. Úřad evropského veřejného žalobce může využívat administrativní
podporu a zdroje Eurojustu. Za tímto účelem může Eurojust poskytovat
Úřadu evropského veřejného žalobce služby společného zájmu.
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Podrobnosti stanoví ujednání.
Článek 51 odst. 1 Vztahy s ostatními institucemi a jinými subjekty Unie
1. Eurojust naváže a udržuje vztahy spolupráce s Evropskou sítí pro
justiční vzdělávání.
Článek 51 odst. 2 2. Úřad OLAF přispívá ke koordinační práci Eurojustu, která se týká
ochrany finančních zájmů Unie v rámci jeho pravomocí podle nařízení
(EU, Euratom) č. 883/2013.
Článek 51 odst. 3 3. Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž přispívá
k činnosti Eurojustu mimo jiné tím, že předává relevantní informace
zpracované v rámci svých pravomocí a úkolů podle čl. 8 odst. 1
písm. m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624.
Zpracovávání veškerých osobních údajů Evropskou agenturou pro
pohraniční a pobřežní stráž v této souvislosti se řídí nařízením (EU)
2018/1725.
Článek 51 odst. 4 4. Aniž je dotčen článek 8 tohoto nařízení, zajistí členské státy pro
účely přijímání a předávání informací mezi Eurojustem a úřadem
OLAF, aby byli národní členové Eurojustu považováni, výhradně pro
účely nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, za příslušné orgány
členských států. Výměnou informací mezi úřadem OLAF a národními
členy není dotčena povinnost poskytovat na základě uvedených nařízení
informace jiným příslušným orgánům.
Článek 52 odst. 1 Vztahy s orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi
1. Eurojust může navázat a udržovat spolupráci s orgány třetích zemí
a s mezinárodními organizacemi.
Za tímto účelem vypracuje Eurojust každé čtyři roky v konzultaci
s Komisí strategii spolupráce, v níž uvede třetí země a mezinárodní
organizace, s nimiž je třeba operativně spolupracovat.
Článek 52 odst. 2 2. Eurojust může uzavírat se subjekty uvedenými v čl. 47 odst. 1
pracovní ujednání.
Článek 52 odst. 3 3. Eurojust může po dohodě s dotčenými příslušnými orgány určit
kontaktní místa ve třetích zemích s cílem usnadnit spolupráci v souladu
se svými provozními potřebami.
Článek 53 odst. 1 Styční soudci nebo státní zástupci vyslaní do třetích zemí
1. Pro usnadnění justiční spolupráce se třetími zeměmi v případech,
kdy Eurojust poskytuje pomoc podle tohoto nařízení, může kolegium
vyslat styčné soudce nebo státní zástupce do třetí země, byla-li uzavřena
pracovního ujednání podle čl. 47 odst. 3 s příslušnými orgány dané třetí
země.
Článek 53 odst. 2 2. Mezi úkoly styčných soudců nebo státních zástupců patří veškerá
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Článek 53 odst. 3

Článek 53 odst. 4

Článek 53 odst. 5

Článek 53 odst. 6

Článek 53 odst. 7

Článek 53 odst. 8
Článek 54 odst. 1

Citace ustanovení

činnost určená k podpoře a urychlení všech forem justiční spolupráce
v trestních věcech, zejména vytvořením přímého propojení
s příslušnými orgány dotyčné třetí země. Styčný soudce nebo státní
zástupce si při plnění svých úkolů může vyměňovat operativní osobní
údaje s příslušnými orgány dotyčné třetí země v souladu s článkem 56.
3. Styčný soudce nebo státní zástupce podle odstavce 1 musí mít
zkušenosti s prací pro Eurojust a přiměřené znalosti v oblasti justiční
spolupráce a o způsobu fungování Eurojustu. Vyslání styčného soudce
nebo státního zástupce jménem Eurojustu podléhá předchozímu
souhlasu tohoto soudce nebo státního zástupce a jeho členského státu.
4. Pokud je styčný soudce nebo státní zástupce vyslaný Eurojustem
vybrán z národních členů nebo jejich zástupců či asistentů:
a) dotčený členský stát jej nahradí ve funkci národního člena, zástupce
nebo asistenta;
b) přestává být oprávněn k výkonu pravomocí, které mu byly svěřeny v
souladu s článkem 8.
5. Aniž je dotčen článek 110 služebního řádu, vypracuje kolegium
podmínky pro vysílání styčných soudců nebo státních zástupců, včetně
výše odměny. Kolegium přijme v tomto ohledu nezbytná prováděcí
opatření a konzultuje přitom Komisi.
6. Činnost styčných soudců nebo státních zástupců vyslaných
Eurojustem podléhá dozoru evropského inspektora ochrany údajů.
Styční soudci nebo státní zástupci podávají zprávu kolegiu, které ve
výroční zprávě vhodným způsobem informuje Evropský parlament
a Radu o jejich činnosti. Styční soudci nebo státní zástupci informují
národní členy a příslušné vnitrostátní orgány o všech případech
týkajících se jejich členského státu.
7. Příslušné orgány členských států a styční soudci nebo státní zástupci
uvedení v odstavci 1 mohou být v přímém vzájemném kontaktu.
V těchto případech styčný soudce nebo státní zástupce o tomto kontaktu
informuje národního člena.
8. Styční soudci nebo státní zástupci uvedení v odstavci 1 jsou
připojeni k systému řízení případů.
Žádosti o justiční spolupráci podané třetím zemím a obdržené ze
třetích zemí
1. Eurojust může se souhlasem dotčených členských států koordinovat
výkon žádostí o justiční spolupráci podaných třetí zemí, pokud tyto
žádosti vyžadují výkon v nejméně dvou členských státech jako součást
téhož vyšetřování. Tyto žádosti může Eurojustu předat také příslušný
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vnitrostátní orgán.
Článek 54 odst. 2 2. V naléhavých případech a v souladu s článkem 19 může žádosti
uvedené v odstavci 1 tohoto článku podané třetí zemí, která
s Eurojustem uzavřela dohodu o spolupráci nebo pracovní ujednání,
přijímat a předávat mechanismus stálé koordinace.
Článek 54 odst. 3 3. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 5, Eurojust usnadňuje justiční spolupráci
se třetí zemí v případech, kdy dotčený členský stát podává žádosti
o justiční spolupráci, jež se vztahují k témuž vyšetřování a které
vyžadují výkon v dané třetí zemi.
Článek 55 odst. 1 Předávání operativních osobních údajů orgánům, institucím
a jiným subjektům Unie
1. S výhradou případných dalších omezení podle tohoto nařízení,
zejména čl. 21 odst. 8, čl. 47 odst. 5 a článku 76, předá Eurojust
operativní osobní údaje jinému orgánu, instituci či subjektu Unie, pouze
pokud jsou takové údaje nezbytné k legitimnímu plnění úkolů
spadajících do pravomoci daného jiného orgánu, instituce či subjektu
Unie.
Článek 55 odst. 2 2. Pokud se operativní osobní údaje předávají na žádost jiného orgánu,
instituce či subjektu Unie, odpovídají za legitimitu tohoto předání
správce i příjemce.
Eurojust je povinen ověřit pravomoc dotyčného jiného orgánu, instituce
či subjektu Unie a předběžně posoudit nezbytnost předání operativních
osobních údajů. Vzniknou-li pochybnosti, zda je předání nezbytné,
požádá Eurojust příjemce o doplňující informace.
Dotyčný jiný orgán, instituce či subjekt Unie zajistí, aby nezbytnost
předání operativních osobních údajů mohla být dodatečně ověřena.
Článek 55 odst. 3 3. Dotčený jiný orgán, instituce či subjekt Unie zpracuje operativní
osobní údaje výlučně pro účely, pro které byly předány.
Článek 56 odst. 1 Obecné zásady pro předávání operativních osobních údajů třetím
zemím a mezinárodním organizacím
1. Eurojust může předat operativní osobní údaje třetí zemi nebo
mezinárodní organizaci, pokud jsou splněna použitelná pravidla pro
ochranu údajů a ostatní ustanovení tohoto nařízení a pouze pokud jsou
splněny tyto podmínky:
a) dané předání je nezbytné pro výkon úkolů Eurojustu;
b) orgán ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, kterému byly
operativní osobní údaje předány, je orgánem příslušným v oblasti
prosazování práva a v trestních věcech;
c) v případě, že operativní osobní údaje, které mají být předány v
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souladu s tímto článkem, byly Eurojustu předány nebo zpřístupněny
členským státem, Eurojust získal předchozí povolení k předání od
příslušného orgánu tohoto členského státu v souladu s jeho
vnitrostátním právem, neudělil-li tento členský stát povolení k takovému
předávání obecnou formou nebo s výhradou zvláštních podmínek;
d) v případě dalšího předání třetí zemí nebo mezinárodní organizací jiné
třetí zemi nebo mezinárodní organizaci Eurojust vyžaduje, aby třetí
země nebo mezinárodní organizace, která údaje předává, získala
předchozí povolení Eurojustu pro takové další předání.
Eurojust může udělit povolení podle prvního pododstavce písm. d)
pouze na základě předchozího povolení členského státu, z nějž údaje
pocházejí, a po řádném zohlednění všech relevantních faktorů, včetně
závažnosti trestného činu, účelu, pro který byly operativní osobní údaje
původně předány, a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo
mezinárodní organizaci, které mají být operativní osobní údaje dále
předány.
Článek 56 odst. 2 2. Jsou-li splněny podmínky odstavce 1 tohoto článku, může Eurojust
předat operativní osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci,
pouze pokud je splněna jedna z těchto podmínek:
a) Komise podle článku 57 rozhodla, že daná třetí země nebo
mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, nebo v
případě, že neexistuje takové rozhodnutí o odpovídající ochraně, byly
poskytnuty nebo existují vhodné záruky podle čl. 58 odst. 1, nebo v
případě, že neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně ani tyto
vhodné záruky, uplatní se výjimka pro specifické situace podle čl. 59
odst. 1;
b) mezi Eurojustem a danou třetí zemí nebo mezinárodní organizací
byla před 12. prosince 2019 uzavřena dohoda o spolupráci umožňující
výměnu operativních osobních údajů v souladu s článkem 26a
rozhodnutí 2002/187/SVV, nebo
c) byla uzavřena mezinárodní dohoda mezi Unií a danou třetí zemí nebo
mezinárodní organizací podle článku 218 Smlouvy o fungování EU,
která poskytuje přiměřené záruky týkající se ochrany soukromí a
základních práv a svobod fyzických osob.
Článek 56 odst. 3 3. Podrobnosti pro provedení dohod či rozhodnutí o odpovídající
ochraně uvedených v odstavci 2 tohoto článku mohou být stanoveny
v pracovních ujednáních uvedených v čl. 47 odst. 3.
Článek 56 odst. 4 4. Eurojust může v naléhavých případech předat operativní osobní
údaje bez předchozího povolení členského státu v souladu s odst. 1

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

str. 43 z 54

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 10. 2. 2020
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 2. 2020

Pd2 k MV-141013-83_LG-2018 DEPO_Či_ST2.doc

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 295/138 Gestor
MSp
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře
Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí
Rady 2002/187/SVV
32018R1727

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 56 odst. 5
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Článek 58 odst. 2
Článek 58 odst. 3

Citace ustanovení

písm. c). Může tak učinit pouze tehdy, pokud je předání operativních
osobních údajů nezbytné, aby se zabránilo bezprostřednímu
a závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti v určitém členském státě
nebo třetí zemi nebo podstatných zájmů členského státu, a pokud
předchozí povolení nelze získat včas. Orgán příslušný pro vydání
předchozího povolení je bezodkladně informován.
5. Členské státy a orgány, instituce a jiné subjekty Unie nesmějí dále
předat operativní osobní údaje, které získaly od Eurojustu, žádné třetí
zemi nebo mezinárodní organizaci. Ve výjimečných případech mohou
takové předání provést poté, co je Eurojust povolil po řádném
zohlednění všech relevantních faktorů, včetně závažnosti trestného činu,
účelu, pro který byly operativní osobní údaje původně předány,
a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci, kterým mají být operativní osobní údaje dále předány.
6. Články 57, 58 a 59 se použijí s cílem zajistit, aby úroveň ochrany
fyzických osob zaručená tímto nařízením a právem Unie nebyla
narušena.
Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně
Eurojust může předat operativní osobní údaje určité třetí zemi nebo
určité mezinárodní organizaci, pokud Komise rozhodla v souladu
s článkem 36 směrnice (EU) 2016/680 o tom, že tato třetí země, území
nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi nebo tato
mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany.
Předání založené na vhodných zárukách
1. Jestliže neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně, může Eurojust
předat operativní osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci,
pokud:
a) byly právně závazným nástrojem poskytnuty vhodné záruky ve
vztahu k ochraně operativních osobních údajů; nebo
b) Eurojust posoudil všechny okolnosti daného předání operativních
osobních údajů a dospěl k závěru, že ve vztahu k ochraně operativních
osobních údajů existují vhodné záruky.
2. Eurojust informuje evropského inspektora ochrany údajů
o kategoriích předání podle odst. 1 písm. b).
3. Je-li předání operativních osobních údajů založeno na odst. 1
písm. b), musí být zdokumentováno a příslušná dokumentace na
požádání zpřístupněna evropskému inspektorovi ochrany údajů. Tato
dokumentace musí obsahovat záznam o dni a čase předání a informace
o přijímajícím příslušném orgánu, o důvodech předání a o předaných
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operativních osobních údajích.
Článek 59 odst. 1 Výjimky pro specifické situace
1. Neexistuje-li rozhodnutí o odpovídající ochraně ani vhodné záruky
podle článku 58, může Eurojust předat operativní osobní údaje třetí
zemi nebo mezinárodní organizaci pouze za podmínky, že předání je
nezbytné:
a) k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby;
b) k ochraně oprávněných zájmů subjektu údajů;
c) k tomu, aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení
veřejné bezpečnosti v určitém členském státě nebo třetí zemi; nebo
d) v jednotlivých případech pro účely plnění úkolů Eurojustu, pokud
Eurojust nerozhodne, že základní práva a svobody dotčeného subjektu
údajů převažují nad veřejným zájmem na předání.
Článek 59 odst. 2 2. Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1, musí být
zdokumentováno a příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna
evropskému inspektorovi ochrany údajů. Tato dokumentace musí
obsahovat záznam o dni a čase předání a informace o přijímajícím
příslušném orgánu, o důvodech předání a o předaných operativních
osobních údajích.
Článek 60 odst. 1 Rozpočet
1. Odhady všech příjmů a výdajů Europolu se vypracují pro každý
rozpočtový rok, jenž odpovídá kalendářnímu roku, a zanesou se do
rozpočtu Eurojustu.
Článek 60 odst. 2 2. Rozpočet Eurojustu je vyrovnaný co do příjmů a výdajů.
Článek 60 odst. 3 3. Aniž jsou dotčeny jiné zdroje, tvoří příjmy Eurojustu:
a) příspěvek Unie zapsaný v souhrnném rozpočtu Unie;
b) jakýkoliv dobrovolný finanční příspěvek členských států;
c) poplatky za publikace a jakékoli služby poskytované Eurojustem;
d) ad hoc granty.
Článek 60 odst. 4 4. Výdaje Eurojustu zahrnují odměny zaměstnanců, správní výdaje,
výdaje na infrastrukturu a provozní náklady, včetně financování
společných vyšetřovacích týmů.
Článek 61 odst. 1 Sestavování rozpočtu
1. Správní ředitel sestaví každý rok návrh odhadu příjmů a výdajů
Eurojustu pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst,
a předá jej výkonné radě. Evropská soudní síť a další sítě Unie zapojené
do spolupráce v trestních věcech podle článku 48 jsou informovány
o částech odhadu souvisejících s jejich činností včas před předáním
tohoto návrhu odhadu Komisi.
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Článek 61 odst. 2 2. Výkonná rada na základě tohoto návrhu odhadu příjmů a výdajů
přezkoumá předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Eurojustu pro
následující rozpočtový rok a předá jej kolegiu k přijetí.
Článek 61 odst. 3 3. Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Eurojustu se zašle Komisi
každoročně do 31. ledna. Eurojust zašle konečný návrh odhadu příjmů
a výdajů, jehož součástí je návrh plánu pracovních míst, do 31. března
téhož roku Komisi.
Článek 61 odst. 4 4. Komise předá odhad příjmů a výdajů Evropskému parlamentu
a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“) spolu s návrhem souhrnného
rozpočtu Unie.
Článek 61 odst. 5 5. Na základě odhadu příjmů a výdajů Komise zanese do návrhu
souhrnného rozpočtu Unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán
pracovních míst a výši příspěvku, který má být poskytnut ze souhrnného
rozpočtu, a předloží jej rozpočtovému orgánu v souladu s články 313
a 314 Smlouvy o fungování EU.
Článek 61 odst. 6 6. Rozpočtový orgán schvaluje prostředky, které Unie poskytne jako
příspěvek Eurojustu.
Článek 61 odst. 7 7. Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst Eurojustu. Rozpočet
Eurojustu přijímá kolegium. Rozpočet Eurojustu se stává konečným po
konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie. V případě potřeby
kolegium rozpočet Eurojustu odpovídajícím způsobem upraví.
Článek 61 odst. 8 8. Na jakékoli stavební projekty, jež by mohly mít významný dopad na
rozpočet Eurojustu, se vztahuje článek 88 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 1271/2013
Článek 62
Plnění rozpočtu
Správní ředitel jedná jako schvalující osoba Eurojustu a v rámci svých
povinností plní rozpočet Eurojustu v mezích schválených v rozpočtu.
Článek 63 odst. 1 Předkládání účetních závěrek a absolutorium
1. Do 1. března rozpočtového roku (rok N + 1) předá účetní Eurojustu
účetnímu Komise a Účetnímu dvoru předběžnou účetní závěrku za
předchozí rozpočtový rok (rok N).
Článek 63 odst. 2 2. Do 31. března roku N + 1 předá Eurojust Evropskému parlamentu,
Radě a Účetnímu dvoru zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rok
N.
Článek 63 odst. 3 3. Do 31. března roku N+1 předá účetní Komise Účetnímu dvoru
předběžnou účetní závěrku Eurojustu za rok N konsolidovanou s účetní
závěrkou Komise.
Článek 63 odst. 4 4. V souladu s čl. 246 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046
předloží Účetní dvůr své připomínky k předběžné účetní závěrce

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

str. 46 z 54

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 10. 2. 2020
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 2. 2020

Pd2 k MV-141013-83_LG-2018 DEPO_Či_ST2.doc

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 295/138 Gestor
MSp
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře
Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí
Rady 2002/187/SVV
32018R1727

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Eurojustu do 1. června roku N+1.
Článek 63 odst. 5 5. Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce
Eurojustu podle článku 246 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 správní
ředitel vypracuje konečnou účetní závěrku Eurojustu na vlastní
odpovědnost a předloží ji výkonné radě k vyjádření stanoviska.
Článek 63 odst. 6 6. Výkonná rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce Eurojustu.
Článek 63 odst. 7 7. Do 1. července roku N + 1 správní ředitel předá konečnou účetní
závěrku za rok N Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu
dvoru společně se stanoviskem výkonné rady.
Článek 63 odst. 8 8. Konečná účetní závěrka za rok N se zveřejní v Úředním věstníku
Evropské unie do 15. listopadu roku N + 1.
Článek 63 odst. 9 9. Správní ředitel předá Účetnímu dvoru odpověď na připomínky do
30. září roku N + 1. Správní ředitel tuto odpověď předá také výkonné
radě a Komisi.
Článek 63 odst. 10. Správní ředitel poskytne Evropskému parlamentu na jeho žádost
10
veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za
daný rozpočtový rok v souladu s čl. 261 odst. 3 nařízení (EU, Euratom)
2018/1046.
Článek 63 odst. 11. Na základě doporučení Rady přijatého kvalifikovanou většinou
11
udělí Evropský parlament před 15. květnem roku N + 2 správnímu
řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rok N.
Článek 63 odst. 12. Absolutorium za plnění rozpočtu Eurojustu uděluje Evropský
12
parlament na doporučení Rady postupem srovnatelným s postupem
stanoveným v článku 319 Smlouvy o fungování EU a v článcích 260,
261 a 262 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 a na základě zprávy
o auditu Účetního dvora.
Odmítne-li Evropský parlament udělit absolutorium do 15. března roku
N + 2, je správní ředitel vyzván, aby vysvětlil svůj postoj kolegiu, které
poté podle okolností přijme své konečné rozhodnutí o postoji správního
ředitele.
Článek 64 odst. 1 Finanční pravidla
1. Finanční pravidla platná pro Eurojust přijímá výkonná rada
v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 po
konzultaci s Komisí. Tato finanční pravidla se nesmějí odchýlit od
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 1271/2013, ledaže je toto
odchýlení zvlášť vyžadováno pro provoz Eurojustu a Komise udělila
předem souhlas.
Eurojust a Europol společně stanoví pravidla a podmínky, na základě
kterých jsou vyřizovány žádosti o finanční podporu pro činnosti
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společných vyšetřovacích týmů.
Článek 64 odst. 2 2. Eurojust může udělovat granty na plnění svých úkolů podle čl. 4
odst. 1. Granty určené na úkoly podle čl. 4 odst. 1 písm. f) mohou být
členským státům uděleny bez výzvy k podávání návrhů.
Článek 65 odst. 1 Obecná ustanovení
1. Na zaměstnance Eurojustu se vztahují služební řád a pracovní řád
a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Unie k jejich
provedení.
Článek 65 odst. 2 2. Zaměstnanci Eurojustu se přijímají podle pravidel a předpisů
platných pro úředníky a ostatní zaměstnance Unie s přihlédnutím
k veškerým kritériím uvedeným v článku 27 služebního řádu, včetně
kritéria rozložení podle zeměpisného původu.
Článek 66 odst. 1 Vyslaní národní odborníci a další pracovníci
1. Vedle vlastních zaměstnanců využívá Eurojust služeb vyslaných
národních odborníků nebo jiných pracovníků, které Eurojust
nezaměstnává.
Článek 66 odst. 2 2. Kolegium přijme rozhodnutí, kterým se stanoví pravidla pro vysílání
národních odborníků do Eurojustu a pro využití dalších zaměstnanců,
zejména za účelem zabránění případnému střetu zájmů.
Článek 66 odst. 3 3. Eurojust přijme vhodná správní opatření, mimo jiné prostřednictvím
strategií v oblasti odborné přípravy a prevence, s cílem zabránit střetům
zájmů včetně takových střetů, které se týkají doby po skončení
pracovního poměru.
Článek 67 odst. 1 Zapojení orgánů Unie a vnitrostátních parlamentů
1. Eurojust předává svou výroční zprávu Evropskému parlamentu,
Radě a vnitrostátním parlamentům, jež mohou předkládat připomínky
a závěry.
Článek 67 odst. 2 2. Před svým zvolením učiní nově zvolený předseda Eurojustu
prohlášení před příslušným výborem nebo příslušnými výbory
Evropského parlamentu a zodpoví otázky členů tohoto výboru nebo
výborů. Tyto rozpravy se nevztahují přímo ani nepřímo na konkrétní
opatření přijatá v souvislosti s jednotlivými operativními případy.
Článek 67 odst. 3 3. Předseda Eurojustu jednou ročně vystoupí na meziparlamentním
setkání výborů, na němž Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty
společně hodnotí činnost Eurojustu, aby projednal stávající činnost
Eurojustu a představil jeho výroční zprávu nebo jiné klíčové dokumenty
Eurojustu.
Tyto rozpravy se nevztahují přímo ani nepřímo na konkrétní opatření
přijatá v souvislosti s jednotlivými operativními případy.
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Článek 67 odst. 4 4. Kromě dalších informačních a konzultačních povinností stanovených
v tomto nařízení Eurojust předává Evropskému parlamentu a
vnitrostátním parlamentům v jejich úředních jazycích pro informaci:
a) výsledky studií a strategických projektů vypracovaných nebo
zadaných Eurojustem;
b) programové dokumenty uvedené v článku 15;
c) pracovní ujednání uzavřená se třetími stranami.
Článek 68
Stanoviska k navrhovaným legislativním aktům
Komise a členské státy vykonávající svá práva vyplývající z čl. 76
písm. b) Smlouvy o fungování EU mohou požádat Eurojust
o stanovisko ke všem navrhovaným legislativním aktům uvedeným
v článku 76 Smlouvy o fungování EU.
Článek 69 odst. 1 Hodnocení a přezkum
1. Do 13. prosince 2024 a poté každých pět let Komise zadá hodnocení
provádění tohoto nařízení a jeho dopadu, jakož i účinnosti a účelnosti
Eurojustu a jeho pracovních postupů. V rámci hodnocení je
konzultováno i kolegium. Hodnocení se může zabývat zejména tím, zda
je případně třeba upravit pravomoci Eurojustu, a finančními dopady
takových úprav.
Článek 69 odst. 2 2. Komise předá hodnotící zprávu spolu se svými závěry Evropskému
parlamentu a vnitrostátním parlamentům, Radě a kolegiu. Zjištění
uvedené v hodnocení se zveřejňují.
Článek 70
Výsady a imunity
Na Eurojust a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol č. 7 o výsadách
a imunitách Evropské unie, připojený ke Smlouvě o EU a Smlouvě
o fungování EU.
Článek 71 odst. 1 Pravidla pro používání jazyků
1. Na Eurojust se vztahuje nařízení Rady č. 1
Článek 71 odst. 2 2. O vnitřních pravidlech pro používání jazyků Eurojustu rozhoduje
kolegium dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů.
Článek 71 odst. 3 3. Překladatelské služby potřebné pro fungování Eurojustu zajišťuje
Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie, zřízené nařízením
Rady (ES) č. 2965/94 pokud si jeho nedostupnost nevyžádá jiné řešení.
Článek 72 odst. 1 Důvěrnost
1. Národní členové, jejich zástupci a asistenti uvedení v článku 7,
zaměstnanci Eurojustu, národní zpravodajové, vyslaní národní
odborníci, styční soudci nebo státní zástupci, pověřenec pro ochranu
osobních údajů a členové a zaměstnanci úřadu evropského inspektora
ochrany údajů jsou vázáni povinností zachovávat důvěrnost o všech

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

str. 49 z 54

Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Veronika Magová 10. 2. 2020
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr Forejt 10. 2. 2020

Pd2 k MV-141013-83_LG-2018 DEPO_Či_ST2.doc

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 295/138 Gestor
MSp
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře
Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí
Rady 2002/187/SVV
32018R1727

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

informacích, o nichž se dozvědí při plnění svých úkolů.
Článek 72 odst. 2 2. Povinnost zachovávat důvěrnost údajů se vztahuje také na všechny
osoby a subjekty, které s Eurojustem spolupracují.
Článek 72 odst. 3 3. Povinnost zachovávat důvěrnost údajů platí i po skončení funkce
nebo zaměstnání a po ukončení činnosti osob uvedených v odstavcích 1
a 2.
Článek 72 odst. 4 4. Povinnost zachovávat důvěrnost se vztahuje na všechny informace,
které Eurojust získá nebo vymění, pokud již tyto informace nebyly
zákonně zveřejněny nebo nejsou veřejnosti přístupné.
Článek 73 odst. 1 Podmínky důvěrnosti vnitrostátních řízení
1. Aniž je dotčen čl. 21 odst. 3, pokud jsou informace získávány nebo
vyměňovány prostřednictvím Eurojustu, může orgán členského státu,
který je poskytl, pro jejich využívání přijímajícím orgánem ve
vnitrostátním řízení stanovit podmínky podle svého vnitrostátního
práva.
Článek 73 odst. 2 2. Orgán členského státu, který informace uvedené v odstavci 1
přijímá, je těmito podmínkami vázán.
Článek 74 odst. 1 Transparentnost
1. Na dokumenty uchovávané Eurojustem se vztahuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001
Článek 74 odst. 2 2. Do šesti měsíců ode dne své první schůze vypracuje výkonná rada
podrobná pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 určená
k přijetí kolegiem.
Článek 74 odst. 3 3. Proti rozhodnutím přijatým Eurojustem podle článku 8 nařízení (ES)
č. 1049/2001 lze podat stížnost k veřejnému ochránci práv za podmínek
stanovených ve článku 228 Smlouvy o fungování EU nebo žalobu
k Soudnímu dvoru za podmínek stanovených v článku 263 této
Smlouvy.
Článek 74 odst. 4 4. Eurojust zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů
výkonné rady a shrnutí výsledků její schůze. Od zveřejnění těchto
shrnutí lze dočasně či trvale upustit nebo je omezit, pokud by to
ohrozilo plnění úkolů Eurojustu s ohledem na jeho povinnost zachování
mlčenlivosti a důvěrnosti a na operativní povahu Eurojustu.
Článek 75 odst. 1 Úřad OLAF a Účetní dvůr
1. Pro usnadnění boje proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným
protiprávním jednáním podle nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 do
šesti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost Eurojust přistoupí
k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským
parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství
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Článek 75 odst. 2

Článek 75 odst. 3

Článek 75 odst. 4

Článek 75 odst. 5

Článek 76 odst. 1

Článek 76 odst. 2

Článek 77
Článek 78 odst. 1

Citace ustanovení

o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti
podvodům (OLAF). Eurojust přijme vhodná ustanovení vztahující se na
všechny národní členy, jejich zástupce a asistenty, všechny vyslané
národní odborníky a všechny zaměstnance Eurojustu podle vzoru
stanoveného v příloze k uvedené dohodě.
2. Účetní dvůr má pravomoc provádět kontrolou dokumentů
a inspekcemi na místě audit u všech příjemců grantů, zhotovitelů,
dodavatelů, poskytovatelů nebo subdodavatelů, kteří od Eurojustu
obdrželi finanční prostředky Unie.
3. Úřad OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí
na místě, v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými v nařízení
(EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96
s cílem zjistit, zda došlo k nesrovnalostem poškozujícím nebo
ohrožujícím finanční zájmy Unie v souvislosti s výdaji financovanými
Eurojustem.
4. Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí pracovní ujednání se
třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové
dohody a rozhodnutí o grantu Eurojustu obsahovat ustanovení, která
výslovně zmocňují Účetní dvůr a úřad OLAF k provádění takových
auditů a vyšetřování podle jejich působnosti.
5. Zaměstnanci Eurojustu, správní ředitel a členové kolegia a výkonné
rady neprodleně oznámí úřadu OLAF a Úřadu evropského veřejného
žalobce podezření na neoprávněnou či protiprávní činnost v rámci jejich
příslušných pravomocí, o níž se dozvěděli při plnění svých povinností;
tímto oznámením není dotčena jejich případná odpovědnost.
Předpisy týkající se ochrany citlivých informací nepodléhajících
utajení a utajovaných informací
1. Eurojust vypracuje vnitřní pravidla pro nakládání s informacemi
a zachování jejich důvěrnosti a pro ochranu citlivých informací
nepodléhajících utajení, a to i ohledně vytváření a zpracovávání těchto
informací v Eurojustu.
2. Eurojust vypracuje vnitřní pravidla pro ochranu utajovaných
informací EU, která musí být v souladu s rozhodnutím Rady
2013/488/EU s cílem zajistit rovnocennou úroveň ochrany těchto
informací.
Správní šetření
Správní činnost Eurojustu podléhá šetřením evropského veřejného
ochránce práv v souladu s článkem 228 Smlouvy o fungování EU.
Jiná odpovědnost než odpovědnost za neoprávněné nebo nesprávné
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Článek 78 odst. 2
Článek 78 odst. 3

Článek 78 odst. 4

Článek 78 odst. 5
Článek 78 odst. 6
Článek 78 odst. 7
Článek 79 odst. 1
Článek 79 odst. 2

Článek 80 odst. 1

Článek 80 odst. 2

Citace ustanovení

Číslo Sb. /
ID

zpracování údajů
1. Smluvní odpovědnost Eurojustu se řídí právem rozhodným pro
danou smlouvu.
2. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat na základě jakékoliv
rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené Eurojustem.
3. V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí Eurojust v souladu
s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států
a nezávisle na jakékoliv odpovědnosti podle článku 46 veškerou újmu
způsobenou Eurojustem nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich
povinností.
4. Odstavec 3 se rovněž použije na újmu, která byla způsobena 104/2013
zaviněním národního člena nebo jeho zástupce či asistenta při výkonu
jejich povinností. Jedná-li však tato osoba na základě jí svěřených
pravomocí podle článku 8, uhradí její členský stát Eurojustu náklady,
jež mu vznikly v důsledku náhrady uvedené újmy.
5. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat spory o náhradu újmy podle
odstavce 3.
6. Vnitrostátní soudy členských států příslušné k projednávání sporů
týkajících se odpovědnosti Eurojustu podle tohoto článku se určují
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012
7. Osobní odpovědnost zaměstnanců Eurojustu vůči Eurojustu se řídí
použitelnými ustanoveními služebního řádu nebo pracovního řádu.
Dohoda o sídle a provozní podmínky
1. Eurojust sídlí v Haagu v Nizozemsku.
2. Nezbytná ujednání související s umístěním, které má být
v Nizozemsku Eurojustu poskytnuto, a prostory, které mají být
Nizozemskem dány k dispozici, jakož i zvláštní pravidla, která se tam
vztahují na správního ředitele, členy kolegia, zaměstnance Eurojustu
a jejich rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o sídle uzavřené mezi
Eurojustem a Nizozemskem poté, co ji schválí kolegium.
Přechodná ustanovení
1. Eurojust, jak je zřízen tímto nařízením, je univerzálním právním
nástupcem pro všechny smlouvy, které uzavřel, závazky, které přijal,
a majetek, který nabyl Eurojust, jak byl zřízen rozhodnutím
2002/187/SVV.
2. Národní členové Eurojustu, jak byl zřízen rozhodnutím
2002/187/SVV, vyslaní každým členským státem podle uvedeného
rozhodnutí se stávají národními členy Eurojustu podle kapitoly II oddílu
II tohoto nařízení. Jejich funkční období může být jednou prodlouženo

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 33 odst. 1
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ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

(1) Ministerstvo uhradí na žádost Eurojustu jím požadovanou částku, PAD
kterou Eurojust vyplatil jako náhradu škody, a to v rozsahu, v jakém
byla vzniklá škoda způsobena výkonem pravomocí národního člena
uvedených v § 29.
Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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Článek 80 odst. 3

Článek 80 odst. 4

Článek 80 odst. 5

Článek 80 odst. 6
Článek 80 odst. 7

Článek 81 odst. 1

Článek 81 odst. 2
Článek 82 odst. 1
Článek 82 odst. 2

Citace ustanovení

podle čl. 7 odst. 5 tohoto nařízení, jakmile toto nařízení vstoupí
v platnost, bez ohledu na předcházející prodloužení.
3. Předseda a místopředsedové Eurojustu, jak byl zřízen rozhodnutím
2002/187/SVV, se ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost stávají
předsedou a místopředsedy Eurojustu podle článku 11 tohoto nařízení,
dokud neuplyne jejich funkční období podle uvedeného rozhodnutí. Po
vstupu tohoto nařízení v platnost podle čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení
mohou být jednou opětovně zvoleni, bez ohledu na jejich předchozí
znovuzvolení.
4. Správní ředitel, který byl naposledy jmenován podle článku 29
rozhodnutí 2002/187/SVV, se stává správním ředitelem podle článku 17
tohoto nařízení, dokud neuplyne jeho funkční období podle uvedeného
rozhodnutí. Funkční období uvedeného správního ředitele může být
jednou prodlouženo poté, co toto nařízení vstoupí v platnost.
5. Toto nařízení se nedotýká platnosti dohod, které uzavřel Eurojust,
jak byl zřízen rozhodnutím 2002/187/SVV. Zejména všechny
mezinárodní dohody uzavřené Eurojustem před 12. prosincem 2019
zůstávají nadále platné.
6. Postup udělení absolutoria za plnění rozpočtů schválených na
základě článku 35 rozhodnutí 2002/187/SVV se provádí v souladu
s pravidly stanovenými článkem 36 uvedeného rozhodnutí.
7. Tímto nařízením nejsou dotčeny pracovní smlouvy, které byly
uzavřeny podle rozhodnutí 2002/187/SVV před vstupem tohoto nařízení
v platnost. Úředník pro ochranu osobních údajů, který byl naposledy
jmenován podle článku 17 uvedeného rozhodnutí, se stává pověřencem
pro ochranu osobních údajů podle článku 36 tohoto nařízení.
Nahrazení a zrušení
1. Rozhodnutí 2002/187/SVV se nahrazuje, pokud jde o členské státy,
jež jsou vázány tímto nařízením, s účinkem ode dne 12. prosince 2019.
Rozhodnutí 2002/187/SVV se tedy zrušuje s účinkem ode dne 12.
prosince 2019.
2. Pokud jde o členské státy, jež jsou vázány tímto nařízením, se
odkazy na rozhodnutí uvedená v odstavci 1 považují za odkazy na toto
nařízení.
Vstup v platnost a použitelnost
1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
2. Použije se ode dne 12. prosince 2019.

Číslo Sb. /
ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Vyhodnoc Pozná
ení *
mka

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č

1.

Číslo.Sb.

104/2013

Název předpisu

Účinnost předpisu

Zákon č. 104/2013 Sb. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

1.1.2014

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

1.
2.

Číslo ID

9534
9774

Předkladatel

MSp
MV

Název návrhu předpisu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

1. 11. 2018

Předpokládané
datum předložení
vládě

1 7. 2019
30. 12. 2019

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

1. 7. 2020
1. 1. 2021

3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
MŠMT Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Holečková, 30.1.2020
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 159 2015 Gestor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.,
profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu
30.1.2020
a Rady 2005/36/ES

Celex:
Název:

32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1

Článek 2
odstavec 1

Článek 2
odstavec 2

Článek 2
odstavec 3

Článek 3
odstavec 1

Článek 3
odstavec 2

Článek 3
odstavec 3

Citace ustanovení

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se postupu pro vydávání
evropského profesního průkazu podle článků 4a až 4e směrnice
2005/36/ES pro povolání uvedená v příloze I tohoto nařízení a
pravidla týkající se používání výstražného mechanismu stanoveného
v článku 56 uvedené směrnice.
Každý členský stát určí příslušné orgány odpovědné za vyřizování
žádostí o evropský profesní průkaz pro každé z povolání uvedených
v příloze I pro celé své území, případně jeho části. Pro účely
provádění článku 7 každý členský stát pověří jeden nebo více
příslušných orgánů přidělováním žádostí o evropský profesní průkaz
odpovídajícímu příslušnému orgánu na svém území.
Členské státy zaregistrují do systému pro výměnu informací o
vnitřním trhu (IMI) zřízeného nařízením (EU) č. 1024/2012 nejméně
jeden příslušný orgán pro každé z povolání uvedených v příloze I
tohoto nařízení a nejméně jeden příslušný orgán pověřený
přidělováním žádostí o evropský profesní průkaz na svém území do
18. ledna 2016.
Tentýž příslušný orgán může být určen jako příslušný orgán
odpovědný za vyřizování žádostí o evropský profesní průkaz i jako
příslušný orgán pověřený přidělováním žádostí o evropský profesní
průkaz.
Pro předložení žádosti o evropský profesní průkaz on-line si žadatel
vytvoří zabezpečený osobní účet v on-line nástroji uvedeném v čl.
4b odst. 1 směrnice 2005/36/ES. Tento on-line nástroj poskytne
informace o účelu, oblasti působnosti a povaze zpracování údajů,
včetně informací o právech žadatelů jako subjektů údajů. On-line
nástroj bude vyžadovat výslovný souhlas žadatelů se zpracováním
jejich osobních údajů v systému IMI.
On-line nástroj uvedený v čl. 4b odst. 1 směrnice 2005/36/ES
žadateli umožní vyplnit veškeré nezbytné informace související s
žádostí o evropský profesní průkaz uvedené v článku 4 tohoto
nařízení, nahrát kopie dokladů požadovaných k vydání evropského
profesního průkazu podle čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení a získat
veškeré informace o pokroku při zpracovávání jeho žádosti o
evropský profesní průkaz on-line, včetně informací o platbách, které
je třeba provést.
On-line nástroj také uživateli umožní předložit veškeré dodatečné
informace nebo doklady a požadovat opravu, odstranění nebo
zablokování jeho osobních údajů obsažených v souboru systému IMI

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
MŠMT Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Holečková, 30.1.2020
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 159 2015 Gestor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.,
profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu
30.1.2020
a Rady 2005/36/ES

Celex:
Název:

32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 4

Článek 5

Citace ustanovení

on-line.
Žadatel uvede v žádosti o evropský profesní průkaz tyto informace:
a) totožnost žadatele;
b) dotyčné povolání;
c) členský stát, v němž žadatel hodlá být usazen, nebo členský stát, v
němž žadatel hodlá dočasně nebo příležitostně poskytovat služby;
d) členský stát, v němž je žadatel v souladu se zákonem usazen za
účelem výkonu dotčené činnosti v okamžiku podání žádosti;
e) účel zamýšlené odborné činnosti:
i) usazení;
ii) dočasné nebo příležitostné poskytování služeb;
f) volba jednoho z těchto režimů:
i) v případě usazení volbu jednoho z těchto režimů:
— automatické uznávání podle hlavy III kapitoly III směrnice
2005/36/ES,
— obecný systém uznávání podle hlavy III kapitoly I směrnice
2005/36/ES;
ii) v případě dočasného nebo příležitostného poskytování služeb
volbu jednoho z těchto režimů:
— volné poskytování služeb s předběžnou kontrolou kvalifikace
podle čl. 7 odst. 4 směrnice 2005/36/ES,
— volné poskytování služeb bez předběžné kontroly kvalifikace
podle čl. 7 odst. 4 směrnice 2005/36/ES;
g) další informace týkající se režimu uvedeného v písmeně f).
Pro účely písmene d) prvního pododstavce, pokud žadatel není v
okamžiku podání žádosti usazen v souladu se zákonem, uvede
členský stát, v němž získal požadovanou odbornou kvalifikaci.
Pokud žadatel získal svou odbornou kvalifikaci ve více než jednom
členském státě, zvolí si členský stát, který obdrží jeho žádost o
evropský profesní průkaz, z členských států, které vydaly doklad o
dosažené kvalifikaci.
Pro účely písmene f) prvního pododstavce, pokud žadatel neuvedl
správný režim, doporučí mu příslušný orgán domovského členského
státu do jednoho týdne od obdržení jeho žádosti o evropský profesní
průkaz, aby podal novou žádost, v níž uvede správný režim.
Příslušný orgán domovského členského státu případně nejdříve
zkonzultuje věc s příslušným orgánem hostitelského členského státu.
Údaje týkající se totožnosti žadatele a doklady uvedené v čl. 10 odst.
1 se uloží v souboru žadatele v systému IMI. Tyto údaje lze

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
MŠMT Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Holečková, 30.1.2020
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 159 2015 Gestor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.,
profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu
30.1.2020
a Rady 2005/36/ES

Celex:
Název:

32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 6
odstavec 1

Článek 6
odstavec 2

Článek 6
odstavec 3

Článek 6
odstavec 4

Článek 7
odstavec 1

Citace ustanovení

opakovaně využít pro následné žádosti za předpokladu, že žadatel s
tímto opakovaným použitím souhlasí a údaje jsou stále platné.
On-line nástroj uvedený v čl. 4b odst. 1 směrnice 2005/36/ES
bezpečně předá žádost o evropský profesní průkaz do systému IMI,
aby mohla být zpracována odpovídajícím příslušným orgánem v
domovském členském státě uvedeným v odstavci 2 nebo 3 tohoto
článku.
Pokud je žadatel v době podání žádosti v souladu se zákonem usazen
v některém členském státě, systém IMI žádost o evropský profesní
průkaz předá příslušnému orgánu v členském státě, v němž je žadatel
v souladu se zákonem usazen.
Příslušný orgán domovského členského státu ověří, zda je žadatel v
daném členském státě v souladu se zákonem usazen a usazení
potvrdí v souboru systému IMI. Rovněž připojí odpovídající doklad
o usazení v souladu se zákonem nebo odkaz na příslušný vnitrostátní
rejstřík.
Pokud příslušný orgán domovského členského státu není schopen
potvrdit, že žadatel je v souladu se zákonem usazen na jeho území,
jiným způsobem, vyzve žadatele, aby předložil doklad o usazení v
souladu se zákonem, a to do jednoho týdne od přijetí žádosti o
evropský profesní průkaz podle čl. 4b odst. 3 směrnice 2005/36/ES.
Příslušný orgán domovského členského státu bude tento doklad
považovat za chybějící doklad ve smyslu čl. 4b odst. 3 a čl. 4c odst.
1 nebo čl. 4d odst. 1 směrnice 2005/36/ES.
V případech uvedených v čl. 4 druhém pododstavci tohoto nařízení
systém IMI předá žádost o evropský profesní průkaz příslušnému
orgánu členského státu, který vydal doklad o požadované odborné
kvalifikaci.
Příslušné orgány v ostatních členských státech, které vydaly doklad
o odborné kvalifikaci, spolupracují a reagují na veškeré žádosti o
informace týkající se žádosti o evropský profesní průkaz podané
během řízení o vydání evropského profesního průkazu příslušným
orgánem domovského členského státu nebo příslušným orgánem
hostitelského členského státu.
V případech, kdy členský stát jmenuje více než jeden příslušný
orgán odpovědný za vyřizování žádostí o evropský profesní průkaz
pro dané povolání na svém území nebo jeho částech, příslušný orgán
pověřený přidělováním žádostí o evropský profesní průkaz zajistí,
aby byla žádost odeslána bez zbytečného odkladu příslušnému

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
MŠMT Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Holečková, 30.1.2020
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 159 2015 Gestor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.,
profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu
30.1.2020
a Rady 2005/36/ES

Celex:
Název:

32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 7
odstavec 2

Článek 8
odstavec 1

Článek 8
odstavec 2

Článek 8
odstavec 3

Článek 9
odstavec 1

Článek 9
odstavec 2

Citace ustanovení

odpovědnému orgánu na území členského státu.
Pokud žadatel podal žádost členskému státu, který není jeho
domovským členským státem, jak stanoví čl. 6 odst. 2 nebo čl. 6
odst. 3, může příslušný orgán pověřený přidělováním žádostí o
evropský profesní průkaz v členském státě, který žádost obdržel, do
jednoho týdne od jejího obdržení odmítnout se touto žádostí zabývat
a toto rozhodnutí sdělí žadateli.
Pokud členský stát umožňuje podávání písemných žádostí o
evropský profesní průkaz a při obdržení takovéto písemné žádosti
stanoví, že není příslušný k zabývání se touto žádostí podle čl. 6
odst. 2 nebo 3, může odmítnout žádost posoudit a do jednoho týdne
od přijetí žádosti o tom žadatele vyrozumí.
V případě písemných žádostí o evropský profesní průkaz příslušný
orgán domovského členského státu vyplní žádost o evropský
profesní průkaz v on-line nástroji uvedeném v čl. 4b odst. 1
směrnice 2005/36/ES jménem žadatele na základě písemné žádosti o
evropský profesní průkaz podané žadatelem.
Příslušný orgán domovského členského státu zašle žadateli aktuální
informace týkající se zpracování písemné žádosti o evropský
profesní průkaz, včetně veškerých připomínek podle čl. 4e odst. 5
směrnice 2005/36/ES, nebo jakékoli jiné relevantní informace mimo
systém IMI v souladu s vnitrostátními správními postupy.
Neprodleně po uzavření řízení o vydání evropského profesního
průkazu zašle žadateli doklad o výsledku řízení uvedený v článku 21
tohoto nařízení.
Pokud příslušný orgán domovského členského státu účtuje poplatky
za zpracování žádostí o evropský profesní průkaz, sdělí žadateli
prostřednictvím on-line nástroje uvedeného v čl. 4b odst. 1 směrnice
2005/36/ES do jednoho týdne od přijetí žádosti o evropský profesní
průkaz částku, která má být uhrazena, způsob úhrady, veškeré
referenční údaje, které je třeba uvést, a požadovaný doklad o
zaplacení a stanoví přiměřenou lhůtu k provedení platby.
Pokud příslušný orgán hostitelského členského státu účtuje poplatky
za zpracování žádostí o evropský profesní průkaz, poskytne žadateli
informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku prostřednictvím online nástroje uvedeného v čl. 4b odst. 1 směrnice 2005/36/ES,
jakmile je mu žádost o evropský profesní průkaz předána příslušným
orgánem domovského členského státu, a stanoví přiměřenou lhůtu k
provedení platby.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
MŠMT Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Holečková, 30.1.2020
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 159 2015 Gestor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.,
profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu
30.1.2020
a Rady 2005/36/ES

Celex:
Název:

32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 10
Odstavec 1

Článek 10
odstavec 2
Článek 10
odstavec 3
Článek 11
odstavec 1

Článek 11
odstavec 2

Článek 11
odstavec 3
Článek 12
odstavec 1

Článek 12

Citace ustanovení

Příslušné orgány členských států mohou pro vydání evropského
profesního průkazu pro usazení požadovat pouze tyto doklady:
a) v případě automatického uznávání uvedeného v hlavě III kapitole
III směrnice 2005/36/ES doklady vyjmenované v části A bodě 1
přílohy II tohoto nařízení;
b) v případě obecného systému uznávání uvedeného v hlavě III
kapitole I směrnice 2005/36/ES doklady vyjmenované v části A
bodě 2 přílohy II tohoto nařízení.
Příslušné orgány členských států mohou pro vydání evropského
profesního průkazu pro dočasné a příležitostné poskytování služeb
požadovat pouze doklady vyjmenované v části B přílohy II. Doklady
uvedené v části A bodě 1 písm. d) a bodě 2 písm. g) a v části B písm.
a), c) a d) přílohy II jsou od žadatele vyžadovány pouze v případě, že
je požaduje příslušný orgán hostitelského členského státu.
Členské státy stanoví, jaké doklady se požadují pro vydání
evropského profesního průkazu, a tyto informace sdělí ostatním
členským státům prostřednictvím systému IMI.
Doklady požadované na základě odstavce 1 nebo 2 tohoto článku se
považují za chybějící doklady podle čl. 4b odst. 3 a čl. 4c odst. 1
nebo čl. 4d odst. 1 směrnice 2005/36/ES
Pokud byl příslušný orgán domovského členského státu určen jako
odpovědný podle vnitrostátních právních předpisů za vydávání
dokladů požadovaných pro vydání evropského profesního průkazu
podle článku 10, nahraje tyto doklady přímo do systému IMI.
Odchylně od čl. 10 odst. 3 tohoto nařízení příslušný orgán
domovského členského státu nepovažuje doklady uvedené v
odstavci 1 tohoto článku za chybějící doklady podle čl. 4b odst. 3 a
čl. 4c odst. 1 nebo čl. 4d odst. 1 směrnice 2005/36/ES, pokud tyto
doklady nebyly do systému IMI v souladu s odstavcem 1 nahrány.
On-line nástroj uvedený v čl. 4b odst. 1 směrnice 2005/36/ES
umožní žadateli nahrát kopie veškerých požadovaných podpůrných
dokladů vydaných příslušnými orgány domovského členského státu.
Odchylně od čl. 10 odst. 3 tohoto nařízení, pokud žadatel
neposkytne spolu s žádostí o evropský profesní průkaz kterýkoli
doklad uvedený v části A bodě 2 písm. c) a d) nebo části B písm. d)
přílohy II tohoto nařízení, příslušný orgán domovského členského
státu nepovažuje tyto doklady za chybějící doklady podle čl. 4b odst.
3 a čl. 4d odst. 1 směrnice 2005/36/ES.
Příslušný orgán hostitelského členského státu si může vyžádat

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
MŠMT Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Holečková, 30.1.2020
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 159 2015 Gestor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.,
profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu
30.1.2020
a Rady 2005/36/ES

Celex:
Název:

32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

odstavec 2

Článek 12
odstavec 3

Článek 13
odstavec 1

Článek 13
odstavec 2
Článek 13
odstavec 3
Článek 14
odstavec 1

Článek 14
odstavec 2

Článek 14
odstavec 3

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

předložení dokladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku přímo od
žadatele nebo od domovského členského státu podle čl. 4d odst. 3
směrnice 2005/36/ES.
Pokud žadatel na žádost hostitelského členského státu neposkytne
doklady uvedené v odstavci 2, příslušný orgán hostitelského
členského státu přijme rozhodnutí o vydání evropského profesního
průkazu na základě dostupných informací.
On-line nástroj uvedený v čl. 4b odst. 1 směrnice 2005/36/ES
umožňuje žadateli předložit jakýkoli doklad prokazující jazykové
znalosti, který může být vyžadován hostitelským členským státem
podle článku 53 uvedené směrnice po vydání evropského profesního
průkazu.
Listinný doklad o jazykových znalostech není součástí dokladů
požadovaných pro vydání evropského profesního průkazu.
Příslušný orgán hostitelského členského státu nesmí odmítnout vydat
evropský profesní průkaz na základě nepředložení dokladu o
jazykových znalostech uvedených v článku 53 směrnice 2005/36/ES.
V případech, kdy příslušný orgán domovského členského státu vydal
doklad požadovaný pro vydání evropského profesního průkazu
podle článku 10, potvrdí v souboru systému IMI, že doklad je platný
a pravý.
9774
Pokud byl požadovaný doklad vydán jiným vnitrostátním orgánem
domovského členského státu, příslušný orgán domovského
členského státu v případě důvodných pochybností požádá příslušný
vnitrostátní orgán, aby potvrdil platnost a pravost dokladu. Po
obdržení potvrzení v systému IMI potvrdí, že doklad je platný a
pravý.
Pokud byl doklad vydán v jiném členském státě, příslušný orgán
domovského členského státu kontaktuje prostřednictvím systému
IMI příslušný orgán daného členského státu odpovědný za
vyřizování žádostí o evropský profesní průkaz (nebo jiný odpovědný
vnitrostátní orgán daného členského státu registrovaný v systému
IMI), aby ověřil platnost a pravost dokladu. Jakmile provede
ověření, potvrdí v systému IMI, že příslušný orgán daného
členského státu potvrdil, že doklad je platný a pravý. V případech
uvedených v prvním pododstavci příslušné orgány jiného členského
státu odpovědné za vyřizování žádostí o evropský profesní průkaz
(nebo jiné odpovědné vnitrostátní orgány daného členského státu
registrované v systému IMI) spolupracují a reagují neprodleně na

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Poznámka

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
MŠMT Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Holečková, 30.1.2020
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 159 2015 Gestor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.,
profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu
30.1.2020
a Rady 2005/36/ES

Celex:
Název:

32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 14
odstavec 4

Článek 15
odstavec 1

Článek 15
odstavec 2
Článek 15
odstavec 3

Článek 15
odstavec 4
Článek 16
odstavec 1

Článek 16

Citace ustanovení

veškeré žádosti o informace od příslušného orgánu domovského
členského státu.
Před potvrzením pravosti a platnosti vydaného dokladu nahraného
do systému IMI podle čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení příslušný orgán
domovského členského státu popíše obsah každého dokladu do
předem strukturovaných polí systému IMI. Příslušný orgán
domovského členského státu případně zajistí, aby byly informace
popisující doklady předložené žadatelem prostřednictvím on-line
nástroje uvedeného v čl. 4b odst. 1 směrnice 2005/36/ES pravdivé.
Příslušný orgán domovského členského státu vyrozumí žadatele ve
lhůtách stanovených v čl. 4c odst. 1 a čl. 4d odst. 1 směrnice
2005/36/ES o nutnosti předložit ověřenou kopii, pouze pokud
příslušný vnitrostátní orgán v domovském členském státě nebo
příslušný orgán či jiný odpovědný vnitrostátní orgán v jiném
členském státě nepotvrdil platnost a pravost požadovaného dokladu
ověřovacími postupy podle článku 14 tohoto nařízení a pokud jsou
tyto ověřené kopie požadovány hostitelským členským státem podle
odstavce 2 tohoto článku. V případech uvedených v čl. 6 odst. 2
třetím pododstavci tohoto nařízení a v případě důvodných
pochybností může příslušný orgán domovského členského státu ve
lhůtě uvedené v čl. 4c odst. 1 a čl. 4d odst. 1 směrnice 2005/36/ES
vyzvat žadatele, aby předložil ověřenou kopii dokladu o usazení v
souladu se zákonem.
Členské státy v systému IMI stanoví, pro jaké doklady požadují od
žadatele ověřené kopie podle odstavce 1, a tyto informace sdělí
ostatním členským státům prostřednictvím systému IMI.
Odstavci 1 a 2 tohoto článku nejsou dotčena práva příslušného
orgánu hostitelského členského státu vyžádat si v případě důvodných
pochybností dodatečné informace nebo předložení ověřené kopie od
příslušného orgánu domovského členského státu podle čl. 4d odst. 2
a 3 směrnice 2005/36/ES.
V případě důvodných pochybností může příslušný orgán
hostitelského členského státu vyzvat žadatele, aby předložil
ověřenou kopii, aby stanovit pro tento účel přiměřenou lhůtu.
Členské státy v systému IMI stanoví druhy ověřených kopií, které
jsou na jejich území podle jejich právních a správních předpisů
uznatelné, a tyto informace prostřednictvím systému IMI sdělí
ostatním členským státům.
Příslušné orgány členských států uznají ověřené kopie vydané v

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
MŠMT Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Holečková, 30.1.2020
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 159 2015 Gestor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.,
profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu
30.1.2020
a Rady 2005/36/ES

Celex:
Název:

32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

odstavec 2
Článek 16
odstavec 3

Článek 16
odstavec 4
Článek 16
odstavec 5

Článek 16
odstavec 6

Článek 16
odstavec 7

Článek 16
odstavec 8

Článek 17
odstavec 1

Citace ustanovení

jiném členském státě v souladu s jeho právními a správními
předpisy.
V případech důvodných pochybností týkajících se platnosti a
pravosti kopie ověřené v jiném členském státě příslušné orgány
zašlou prostřednictvím systému IMI příslušným odpovědným
orgánům v daném členském státě žádost o dodatečné informace.
Příslušné orgány ostatních členských států spolupracují a reagují bez
zbytečného odkladu.
Po obdržení ověřené kopie od žadatele příslušný orgán nahraje
elektronickou verzi ověřeného dokladu a potvrdí v souboru systému
IMI, že kopie je pravá.
Žadatel může příslušnému orgánu domovského členského státu
předložit místo ověřené kopie originál dokladu a tento orgán pak v
souboru systému IMI potvrdí, že elektronická kopie originálu
dokladu je pravá.
Pokud žadatel neposkytne ověřenou kopii požadovaného dokladu ve
lhůtě stanovené v čl. 4d odst. 1 směrnice 2005/36/ES, nepozastavují
se tím lhůty pro předání žádosti příslušnému orgánu hostitelského
členského státu. Doklad se v systému IMI označí jako čekající na
potvrzení pravosti a platnosti, dokud příslušný orgán domovského
členského státu neobdrží a nenahraje ověřenou kopii.
Pokud žadatel neposkytne ověřenou kopii požadovaného dokladu ve
lhůtě stanovené v čl. 4c odst. 1 směrnice 2005/36/ES, příslušný
orgán domovského členského státu může zamítnout vydání
evropského profesního průkazu pro dočasné a příležitostné
poskytování jiných služeb než služeb uvedených v čl. 7 odst. 4
směrnice 2005/36/ES.
Pokud příslušný orgán hostitelského členského státu neobdrží
ověřenou kopii požadovaného dokladu buď od příslušného orgánu
domovského členského státu, nebo od žadatele, může rozhodnout na
základě informací dostupných ve lhůtě podle čl. 4d odst. 2 a 3 a odst.
5 druhého pododstavce směrnice 2005/36/ES.
Příslušné orgány domovského členského státu mohou požadovat
běžný nebo ověřený překlad těchto podpůrných dokladů pro žádost o
evropský profesní průkaz pouze na zvláštní žádost příslušného
orgánu hostitelského členského státu podle čl. 18 odst. 1:
a) doklad o státní příslušnosti žadatele;
b) doklad o dosažené kvalifikaci uvedený v části A bodě 1 písm. b)
přílohy II vydaný v domovském členském státě; 25.6.2015 L 159/34

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
MŠMT Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Holečková, 30.1.2020
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 159 2015 Gestor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.,
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Celex:
Název:

32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 17
odstavec 2

Článek 17
odstavec 3

Článek 17
odstavec 4

Článek 17
odstavec 5

Článek 18
odstavec 1

Článek 18

Citace ustanovení

Úřední věstník Evropské unie CS c) osvědčení uvedená v části A
bodě 1 písm. c) a bodě 2 písm. f) přílohy II vydaná příslušnými
orgány odpovědnými za vyřizování žádostí o evropský profesní
průkaz nebo jinými odpovědnými vnitrostáními orgány domovského
členského státu; d) osvědčení o usazení v souladu se zákonem
uvedené v části B písm. b) přílohy II a v čl. 6 odst. 2 třetím
pododstavci tohoto nařízení a doklady, které mohou být požadovány
podle bodu 1 písm. d) přílohy VII a čl. 7 odst. 2 písm. b) a e)
směrnice 2005/36/ES, vydané příslušnými orgány odpovědnými za
vyřizování žádostí o evropský profesní průkaz nebo jinými
odpovědnými vnitrostáními orgány domovského členského státu.
Každý členský stát v systému IMI stanoví doklady, pro něž jeho
příslušné orgány vystupující jako příslušné orgány hostitelského
členského státu od žadatele požadují běžné nebo ověřené překlady
podle odstavců 3 a 4, a uznatelné jazyky a tyto informace sdělí
ostatním členským státům prostřednictvím systému IMI.
Odchylně od odstavce 1 si příslušný orgán domovského členského
státu od žadatele vyžádá do jednoho týdne od přijetí žádosti o
evropský profesní průkaz podle čl. 4b odst. 3 a čl. 4c odst. 1 nebo čl.
4d odst. 1 směrnice 2005/36/ES překlady požadovaných dokladů
stanovených v příloze II do jazyků uznatelných příslušným orgánem
hostitelského členského státu, pokud překlad těchto dokladů
požaduje příslušný orgán hostitelského členského státu podle
odstavce 2 tohoto článku.
Pokud žadatel poskytl doklady uvedené v části A bodě 2 písm. c) a
d) nebo části B písm. d) přílohy II spolu s žádostí o evropský
profesní průkaz, příslušný orgán domovského členského státu si
vyžádá překlady těchto dokladů do jazyků uznatelných příslušným
orgánem hostitelského členského státu.
Pokud žadatel neposkytne požadované překlady dokladů uvedených
v odstavci 4 tohoto článku, příslušný orgán domovského členského
státu nepovažuje tyto překlady za chybějící doklady podle čl. 4b
odst. 3 a čl. 4d odst. 1 směrnice 2005/36/ES.
V případě důvodných pochybností si může příslušný orgán
hostitelského členského státu vyžádat dodatečné informace, včetně
běžných nebo ověřených překladů, od příslušného orgánu
domovského členského státu podle čl. 4d odst. 2 a 3 směrnice
2005/36/ES.
V případech uvedených v odstavci 1 může příslušný orgán

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA
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32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

odstavec 2

Článek 18
odstavec 3

Článek 19
odstavec 1

Článek 19
odstavec 2
Článek 19
odstavec 3

Článek 19
odstavec 4

Článek 19
odstavec 5

Článek 20
odstavec 1

Citace ustanovení

hostitelského členského státu také vyzvat žadatele, aby předložil
běžné nebo ověřené překlady, a může stanovit přiměřenou lhůtu pro
odpověď.
Pokud příslušný orgán hostitelského členského státu neobdrží
požadovaný překlad buď od příslušného orgánu domovského
členského státu, nebo od žadatele, může rozhodnout na základě
informací dostupných ve lhůtě podle čl. 4d odst. 2 a 3 a odst. 5
druhého pododstavce směrnice 2005/36/ES.
Každý členský stát v systému IMI stanoví, jaké ověřené překlady
jsou na jeho území podle jeho právních a správních předpisů
uznatelné, a tyto informace prostřednictvím systému IMI sdělí
ostatním členským státům.
Příslušné orgány členských států uznají ověřené překlady vydané v
jiném členském státě v souladu s jeho právními a správními
předpisy.
V případech důvodných pochybností týkajících se platnosti a
pravosti překladu ověřeného v jiném členském státě příslušný orgán
členského státu zašle prostřednictvím systému IMI příslušným
orgánům v daném členském státě žádost o dodatečné informace. V
těchto případech příslušné orgány ostatních členských států
spolupracují a reagují neprodleně.
Po obdržení ověřeného překladu od žadatele a s výhradou odstavce 3
příslušný orgán členského státu nahraje elektronickou kopii
ověřeného překladu a potvrdí v souboru systému IMI, že překlad je
ověřený.
V případě důvodných pochybností týkajících se kteréhokoli z
dokladů uvedených v čl. 17 odst. 1 příslušný orgán hostitelského
členského státu předtím než si vyžádá ověřené překlady, zašle
prostřednictvím systému IMI příslušnému orgánu domovského
členského státu nebo příslušným orgánům jiných členských států,
které příslušný doklad vydaly, žádost o dodatečné informace.
Pokud jde o usazení a dočasné a příležitostné poskytování služeb
podle čl. 7 odst. 4 směrnice 2005/36/ES, příslušný orgán
hostitelského členského státu přijme rozhodnutí evropský profesní
průkaz vydat, vydání evropského profesního důkazu zamítnout,
uplatnit vyrovnávací opatření podle článku 14 nebo čl. 7 odst. 4
směrnice 2005/36/ES nebo prodloužit platnost evropského
profesního průkazu pro dočasné nebo příležitostné poskytování
služeb podle čl. 7 odst. 4 směrnice 2005/36/ES.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA
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Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 20
odstavec 2

Článek 20
odstavec 3

Článek 20
odstavec 4

Článek 20
odstavec 5

Citace ustanovení

V případě dočasného a příležitostného poskytování jiných služeb než
služeb uvedených v čl. 7 odst. 4 směrnice 2005/36/ES příslušný
orgán domovského členského státu přijme rozhodnutí evropský
profesní průkaz vydat, vydání evropského profesního průkazu
zamítnout nebo prodloužit platnost vydaného evropského profesního
průkazu.
V případech, kdy příslušný orgán hostitelského členského státu
přijme rozhodnutí uplatnit vůči žadateli vyrovnávací opatření podle
článku 14 nebo čl. 7 odst. 4 směrnice 2005/36/ES, musí toto
rozhodnutí zahrnovat také informace o obsahu uložených
vyrovnávacích opatření, odůvodnění pro vyrovnávací opatření a
veškeré povinnosti žadatele informovat příslušný orgán o splnění
vyrovnávacích opatření. Přezkoumání žádosti o evropský profesní
průkaz se pozastaví až do splnění vyrovnávacích opatření žadatelem.
Úspěšné splnění vyrovnávacích opatření žadatel prostřednictvím online nástroje uvedeného v čl. 4b odst. 1 směrnice 2005/36/ES oznámí
příslušnému orgánu hostitelského členského státu, pokud to orgán
vyžaduje. V případech, kdy příslušný orgán hostitelského členského
státu přijme rozhodnutí uplatnit vyrovnávací opatření podle čl. 7
odst. 4 směrnice 2005/36/ES, potvrdí v systému IMI, zda žadateli
umožnil podstoupit ve lhůtě jednoho měsíce od rozhodnutí o
uplatnění vyrovnávacích opatření zkoušku způsobilosti. Příslušný
orgán hostitelského členského státu potvrdí úspěšné splnění
vyrovnávacích opatření v systému IMI a vydá evropský profesní
průkaz.
V případech, kdy příslušný orgán hostitelského členského státu
přijme rozhodnutí zamítnout vydání evropského profesního průkazu,
musí toto rozhodnutí obsahovat také odůvodnění. Členský stát
zajistí, aby byly dotčenému jednotlivci s ohledem na rozhodnutí
zamítnout vydání evropského profesního průkazu dostupné vhodné
opravné prostředky, a poskytne žadateli informace o právech na
odvolání podle vnitrostátního práva.
Systém IMI umožní příslušným orgánům členského státu přijmout
rozhodnutí vydaný evropský profesní průkaz v řádně odůvodněných
případech zrušit. Toto rozhodnutí musí obsahovat také odůvodnění
pro toto zrušení. Členský stát zajistí, aby byly dotčenému jednotlivci
s ohledem na rozhodnutí zrušit vydaný evropský profesní průkaz
dostupné vhodné opravné prostředky, a poskytne žadateli informace
o právech na odvolání podle vnitrostátního práva.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA
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Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 21
odstavec 1

Článek 21
odstavec 2

Článek 21
odstavec 3

Článek 22
odstavec 1
Článek 22
odstavec 2

Článek 23
odstavec 1
Článek 23
odstavec 2

Citace ustanovení

On-line nástroj uvedený v čl. 4b odst. 1 směrnice 2005/36/ES
umožní žadateli vytvořit elektronický dokument, kde bude uveden
výsledek řízení o vydání evropského profesního průkazu, a stáhnout
si veškeré doklady související s výsledkem řízení o vydání
evropského profesního průkazu.
V případě vydání evropského profesního průkazu (včetně případů
uvedených v čl. 4d odst. 5 prvním pododstavci směrnice
2005/36/ES) musí elektronický dokument obsahovat informace
uvedené v čl. 4e odst. 4 směrnice 2005/36/ES a v případě
evropského profesního průkazu pro usazení musí obsahovat
prohlášení, že evropský profesní průkaz nepředstavuje povolení
vykonávat povolání v hostitelském členském státě.
Elektronický dokument zahrnuje bezpečnostní prvky, aby byla
zajištěna:
a) jeho pravost, a tím zaručeno, že doklad byl vytvořen příslušným
orgánem zaregistrovaným a fungujícím v systému IMI a že jeho
obsah věrně podává dané údaje;
b) jeho integrita, a tím potvrzeno, že soubor obsahující dokument
nebyl od svého vytvoření v systému IMI v určitý den a čas žádným
vnějším subjektem změněn nebo upraven.
Evropská komise poskytne on-line ověřovací systém, který umožní
zúčastněným třetím stranám, které nemají do systému IMI přístup,
ověřit platnost a pravost evropského profesního průkazu on-line.
V případě aktualizací souboru systému IMI týkajících se práva
držitele evropského profesního průkazu vykonávat odbornou činnost
podle čl. 4e odst. 1 směrnice 2005/36/ES se zobrazí zpráva
doporučující zúčastněným třetím stranám, aby pro více informací
kontaktovaly příslušný orgán hostitelského členského státu. Zpráva
je formulována neutrálně s přihlédnutím k potřebě zajistit presumpci
neviny držitele evropského profesního průkazu. V případě
evropského profesního průkazu pro usazení se zobrazí rovněž zpráva
obsahující prohlášení, že daný evropský profesní průkaz
nepředstavuje povolení vykonávat danou profesi v hostitelském
členském státě.
Členské státy jmenují příslušné orgány, které vyřizují přijímaná a
odesílaná výstražná upozornění podle čl. 56a odst. 1 nebo 3
směrnice 2005/36/ES.
S cílem zajistit, aby přijímaná výstražná upozornění byla vyřizována
pouze příslušnými odpovědnými orgány, každý členský stát pověří

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 23
odstavec 3
Článek 24
odstavec 1
Článek 24
odstavec 2

Článek 24
odstavec 3

Článek 24
odstavec 4

Článek 25
odstavec 1

Článek 25
odstavec 2

Článek 25
odstavec 3

Článek 26

Citace ustanovení

koordinací přijímaných výstražných upozornění jeden nebo více
příslušných orgánů. Tyto příslušné orgány zajistí, aby výstražná
upozornění byla přidělena odpovídajícím příslušným orgánům bez
zbytečného odkladu.
Členské státy mohou koordinací odesílaných výstražných
upozornění pověřit jeden nebo více příslušných orgánů.
Výstražná upozornění obsahují informace uvedené v čl. 56a odst. 2
nebo 3 směrnice 2005/36/ES.
Pouze příslušné orgány jmenované, aby vyřizovaly výstražná
upozornění podle čl. 56a odst. 1 nebo 3 směrnice 2005/36/ES, mají
přístup k informacím uvedeným v odstavci 1 tohoto článku.
25.6.2015 L 159/37 Úřední věstník Evropské unie CS
Příslušné orgány pověřené koordinací přijímaných výstražných
upozornění mají přístup pouze k údajům uvedeným v čl. 56a odst. 2
písm. b) a d) směrnice 2005/36/ES, pokud jim výstražné upozornění
nebylo následně také přiděleno jakožto orgánu, který vyřizuje
přijímaná výstražná upozornění.
Pokud příslušný orgán vyřizující přijímaná výstražná upozornění
potřebuje jiné informace, než jsou uvedeny v čl. 56a odst. 2 nebo 3
směrnice 2005/36/ES, použije funkci žádosti o informace v systému
IMI, jak stanoví čl. 56 odst. 2a směrnice 2005/36/ES.
Ustanovení čl. 4e odst. 1 směrnice 2005/36/ES stanoví, že pokud se
na držitele evropského profesního průkazu vztahuje výstražné
upozornění, příslušné orgány, které vyřizovaly žádost o evropský
profesní průkaz podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení, zajistí aktualizaci
odpovídajícího souboru systému IMI doplněním informací
obsažených ve výstražném upozornění včetně veškerých důsledků
pro výkon odborných činností.
Aby bylo zajištěno, že aktualizace souborů systému IMI jsou
prováděny včas, členské státy přidělí příslušným orgánům
odpovědným za vyřizování žádostí o evropský profesní průkaz podle
čl. 2 odst. 1 přístup k přijímaným výstražným upozorněním.
Držitel evropského profesního průkazu je informován o
aktualizacích podle odstavce 1 tohoto článku prostřednictvím on-line
nástroje uvedeného v čl. 4b odst. 1 směrnice 2005/36/ES nebo
jinými prostředky v případě písemné žádosti podle článku 8.
Systém IMI umožňuje příslušným orgánům, které vyřizují přijímaná
a odesílaná výstražná upozornění, nahlédnout do jakéhokoli

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
MŠMT Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Holečková, 30.1.2020
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 159 2015 Gestor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.,
profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu
30.1.2020
a Rady 2005/36/ES

Celex:
Název:

32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

výstražného upozornění, které v systému IMI odeslaly nebo přijaly a
jehož uzavírání podle článku 28 dosud nebylo zahájeno.
Nerelevantní z hlediska implementace.
Článek 27

Článek 28
odstavec 1
Článek 28
odstavec 2

Článek 28
odstavec 3
Článek 28
odstavec 4

Článek 28
odstavec 5

Článek 29

Systém IMI nabízí příslušným orgánům jmenovaným k vyřizování
přijímaných a odesílaných výstražných upozornění tyto funkce:
a) zasílání výstražných upozornění, jak stanoví čl. 56a odst. 1, 2 a 3
směrnice 2005/36/ES;
b) odvolávání výstražných upozornění zaslaných na základě
rozhodnutí, které bylo následně prohlášeno za neplatné nebo
zrušeno;
c) oprava informací obsažených ve výstražných upozorněních a v
pozměňovacích výstražných upozorněních;
d) uzavírání a odstraňování výstražných upozornění, jak stanoví čl.
56a odst. 5 a 7 směrnice 2005/36/ES.
Údaje týkající se upozornění mohou být v systému IMI
zpracovávány pouze po dobu jejich platnosti, včetně doby do
úplného uzavření, podle čl. 56a odst. 7 směrnice 2005/36/ES.
Pokud již výstražné upozornění není platné z důvodu ukončení
sankce v případech, na které se nevztahuje odstavec 5 tohoto článku,
příslušný orgán, který zaslal výstražné upozornění podle čl. 56a odst.
1 směrnice 2005/36/ES, změní jeho obsah nebo je uzavře do tří dnů
od přijetí příslušného rozhodnutí, případně příslušných informací,
pokud vnitrostátní právní předpisy takové rozhodnutí nevyžadují.
Příslušné orgány, které vyřizovaly přijaté výstražné upozornění, a
dotčený odborník se neprodleně vyrozumí o veškerých změnách
týkajících se výstražného upozornění.
Systém IMI zasílá pravidelné připomínky pro příslušné orgány, které
vyřizovaly odeslané výstražné upozornění, s cílem ověřit, zda jsou
informace obsažené ve výstražném upozornění stále platné.
V případě zrušujícího rozhodnutí je výstražné upozornění
neprodleně uzavřeno příslušným orgánem, který je původně zaslal, a
osobní údaje jsou ze systému IMI vymazány do tří dnů, jak stanoví
čl. 56a odst. 7 směrnice 2005/36/ES.
V případě sankce, která byla ukončena v den stanovený v čl. 56a
odst. 5 směrnice 2005/36/ES, je výstražné upozornění uzavřeno
automaticky systémem IMI a osobní údaje jsou ze systému
vymazány do tří dnů, jak stanoví čl. 56a odst. 7 směrnice
2005/36/ES.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

Nerelevantní z hlediska implementace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
MŠMT Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Holečková, 30.1.2020
Lhůta pro implementaci
Úřední věstník L 159 2015 Gestor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.,
profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu
30.1.2020
a Rady 2005/36/ES

Celex:
Název:

32015R0983

Právní předpis EU
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí je použitelné od
18. ledna 2016. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo
použitelné ve všech členských státech.
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č

Číslo.Sb.

Název předpisu

Účinnost předpisu

1.
2.
3.
4.
5.
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

1.
2.
3.
4.
5.

Číslo ID

9774

Předkladatel

MV

Název návrhu předpisu

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Předpokládané
datum předložení
vládě

30.12.2019

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

1.1.2021

3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 1
Článek 2

Citace ustanovení

Předmět
Tímto nařízením se zřizuje Úřad evropského veřejného žalobce (dále jen
„Úřad“) a stanoví pravidla jeho fungování.
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1) „členským státem“, není-li uvedeno jinak, zejména v kapitole VIII,
členský stát, který se účastní posílené spolupráce za účelem zřízení
Úřadu, jejíž povolení se považuje za udělené v souladu s čl. 86 odst. 1
třetím pododstavcem Smlouvy o fungování EU, nebo podle rozhodnutí
přijatého v souladu s čl. 331 odst. 1 druhým či třetím pododstavcem
Smlouvy o fungování EU;
2) „osobou“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba;
3) „finančními zájmy Unie“ veškeré příjmy, výdaje a aktiva, které jsou
pokryty z rozpočtu Unie a rozpočtů orgánů, institucí a jiných subjektů
zřízených podle Smluv a rozpočtů, které jsou jimi spravovány a
kontrolovány, které z těchto rozpočtů pocházejí nebo které do nich mají
být odvedeny;
4) „zaměstnanci Úřadu“ personál na centrální úrovni, který poskytuje
podporu kolegiu, stálým komorám, evropskému nejvyššímu žalobci,
evropským žalobcům, evropským pověřeným žalobcům a správnímu
řediteli v rámci každodenní činnosti při provádění úkolů Úřadu podle
tohoto nařízení;
5) „evropským pověřeným žalobcem, který případ projednává,“
evropský pověřený žalobce odpovědný za vyšetřování a trestní stíhání,
která zahájil, která mu byla přidělena, nebo která převzal při uplatnění
svého evokačního práva podle článku 27;
6) „pomocným evropským pověřeným žalobcem“ evropský pověřený
žalobce nacházející se v členském státě, v němž má být provedeno
vyšetřování nebo jiné opatření, které je mu přiděleno, a jenž není
členským státem, v němž se nachází evropský pověřený žalobce, který
případ projednává;
7) „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“);
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické
osoby;
8) „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními
údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez
pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání,
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění,

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Barbora Šváchová, 18. 12. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr. Forejt. 18. 12. 2019
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo
jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz
nebo zničení;
9) „omezením zpracování“ označení uložených osobních údajů za
účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;
10) „profilováním“ jakákoli forma automatizovaného zpracování
osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých
osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru
nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu,
ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů,
spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu;
11) „pseudonymizací“ zpracování osobních údajů tak, že již nemohou
být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných
informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a
vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že
nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;
12) „evidencí“ jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů
přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný,
decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného
hlediska;
13) „správcem“ úřad nebo jiný příslušný orgán, který sám nebo společně
s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li
účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského
státu Evropské unie, může toto právo určit dotyčného správce nebo
stanovit zvláštní kritéria pro jeho určení;
14) „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci,
agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;
15) „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci,
agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, ať už
se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci členských
států Evropské unie jiné než příslušné orgány vymezené v čl. 3 bodě 7
písm. a) směrnice (EU) 2016/680, které získají osobní údaje v rámci
zvláštního šetření Úřadu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto
osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s
použitelnými pravidly pro ochranu údajů pro dané účely zpracování;
16) „porušením zabezpečení osobních údajů“ porušení zabezpečení,
které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo
neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění předávaných, uložených
nebo jinak zpracovávaných osobních údajů;
17) „administrativními osobními údaji“ veškeré osobní údaje
zpracovávané Úřadem kromě operativních osobních údajů;
18) „operativními osobními údaji“ veškeré osobní údaje zpracovávané
Úřadem pro účely stanovené v článku 49;
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 3 odst. 1
Článek 3 odst. 2
Článek 3 odst. 3
Článek 4

Citace ustanovení

19) „genetickými údaji“ osobní údaje týkající se zděděných nebo
získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné
informace o její fyziologii či zdravotním stavu a které vyplývají zejména
z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby;
20) „biometrickými údaji“ osobní údaje vyplývající z konkrétního
technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků
nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje její
jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo
daktyloskopické údaje;
21) „údaji o zdravotním stavu“ osobní údaje týkající se tělesného nebo
duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních
služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu;
22) „dozorovým úřadem“ nezávislý orgán veřejné moci zřízený
členským státem Evropské unie podle článku 51 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (19) nebo podle článku 41 směrnice
(EU) 2016/680;
23) „mezinárodní organizací“ organizace a jí podřízené subjekty
podléhající mezinárodnímu právu veřejnému nebo jiný subjekt zřízený
dohodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na jejím základě.
Zřízení
Zřizuje se Úřad jako instituce Unie.
Úřad má právní osobnost.
Úřad spolupracuje s Eurojustem a opírá se o jeho podporu v souladu
s článkem 100.
Úkoly
Úřad odpovídá za vyšetřování a trestní stíhání pachatelů
a spolupachatelů trestných činů poškozujících nebo ohrožujících
finanční zájmy Unie, jež jsou stanoveny ve směrnici (EU) 2017/1371
a vymezeny tímto nařízením, a jejich postavení před soud. Úřad v této
souvislosti provádí úkony vyšetřování a trestního stíhání a vykonává
před příslušnými soudy členských států úlohu žalobce, dokud není
v daném případě vydáno pravomocné rozhodnutí.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.
Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
NA

141/1961
ve znění
152/1995
315/2019

§ 2 odst. 3

141/1961
ve znění
315/2019

§ 144 odst. 2 (2) Oprávněná osoba může podanou stížnost vzít výslovně zpět, dokud o
ní nebylo rozhodnuto. Stížnost státního zástupce může vzít zpět i státní
zástupce nadřízený nebo, jde-li o stížnost evropského pověřeného
žalobce nebo evropského žalobce, příslušný orgán Úřadu evropského
veřejného žalobce.
§ 146 odst. 2 (2) Jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám
uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k
rozhodnutí
a) policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným
řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní
zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému

141/1961
ve znění
394/2005
315/2019

Poznámka

(3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se PAD
dozví, pokud zákon, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo
vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak.
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

141/1961
ve znění
163/2016
315/2019
141/1961
ve znění
265/2001
283/2004
315/2019
141/1961
ve znění
163/2016
315/2019
141/1961
ve znění
315/2019
141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 159d
odst. 3
§ 173a

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

státnímu zástupci nebo, je-li takovým státním zástupcem evropský
pověřený žalobce nebo evropský žalobce, jeho prostřednictvím
příslušnému orgánu Úřadu evropského veřejného žalobce,
b) státní zástupce nadřízenému státnímu zástupci nebo soudu,
c) evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce příslušnému
orgánu Úřadu evropského veřejného žalobce nebo soudu,
d) předseda senátu okresního soudu nadřízenému krajskému soudu,
předseda senátu krajského soudu nadřízenému vrchnímu soudu a
předseda senátu vrchního soudu Nejvyššímu soudu; přitom doručí, je-li
to potřebné, opis stížnosti státnímu zástupci a osobě, která by mohla být
rozhodnutím o stížnosti přímo dotčena,
e) státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství nejvyššímu státnímu
zástupci.
(3) Usnesení o nestíhání podezřelého doručí státní zástupce bezodkladně
po právní moci Nejvyššímu státnímu zastupitelství; to neplatí, jde-li o
usnesení vydané evropským pověřeným žalobcem nebo evropským
žalobcem.
Usnesení o zastavení trestního stíhání a o postoupení věci doručí státní
zástupce bezodkladně po právní moci Nejvyššímu státnímu
zastupitelství; to neplatí, jde-li o usnesení vydané evropským pověřeným
žalobcem nebo evropským žalobcem.

§ 174a
odst. 1

(1) Nejvyšší státní zástupce může do tří měsíců od právní moci rušit
nezákonná usnesení nižších státních zástupců o nestíhání podezřelého
podle § 159d odst. 1, o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení
věci; to neplatí, jde-li o usnesení vydané evropským pověřeným
žalobcem nebo evropským žalobcem.
§ 250 odst. 2 (2) Osoba, která odvolání podala, může je výslovným prohlášením vzít
zpět, a to až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě.
Odvolání státního zástupce může vzít zpět i nadřízený státní zástupce
nebo, jde-li o odvolání evropského pověřeného žalobce nebo evropského
žalobce, příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce.
§ 265d
(1) Dovolání mohou podat
odst. 1
a) nejvyšší státní zástupce na návrh krajského nebo vrchního státního
zástupce anebo i bez takového návrhu pro nesprávnost kteréhokoli
výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného,
pokud veřejnou žalobu před soudem nezastupoval evropský pověřený
žalobce nebo evropský žalobce,
b) příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce pro nesprávnost
kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch
obviněného, pokud veřejnou žalobu před soudem zastupoval evropský
pověřený žalobce nebo evropský žalobce, nebo
c) obviněný pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 265f
odst. 1

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 265g

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 265h
odst. 1

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 265h
odst. 2

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

bezprostředně dotýká.
(1) V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 3) podání
uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém
rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně
konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na
zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2, o
které se dovolání opírá. Nejvyšší státní zástupce a příslušný orgán Úřadu
evropského veřejného žalobce jsou povinni v dovolání uvést, zda je
podávají ve prospěch nebo v neprospěch obviněného.
(1) Osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít
zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.
V řízení o dovolání se však pokračuje, vzal-li nejvyšší státní zástupce
nebo příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce zpět dovolání
podané jen ve prospěch obviněného, pokud obviněný trvá na
pokračování dovolacího řízení; v takovém případě Nejvyšší soud
rozhoduje v rozsahu, jakoby takové dovolání podané nejvyšším státním
zástupcem nebo příslušným orgánem Úřadu evropského veřejného
žalobce podal sám obviněný. Zpětvzetí dovolání podaného nejvyšším
státním zástupcem nebo příslušným orgánem Úřadu evropského
veřejného žalobce jen ve prospěch obviněného, který zemřel, je
neúčinné.
(2) Zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí
předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu
předložena, předseda senátu soudu prvního stupně. Vzal-li nejvyšší
státní zástupce nebo příslušný orgán Úřadu evropského veřejného
žalobce zpět dovolání podané jen ve prospěch obviněného a obviněný
trvá na pokračování řízení o dovolání, uvede to předseda senátu
Nejvyššího soudu v usnesení, jímž rozhoduje o zpětvzetí dovolání.
(1) Nesplňuje-li dovolání nejvyššího státního zástupce nebo příslušného
orgánu Úřadu evropského veřejného žalobce anebo dovolání obviněného
podané jeho obhájcem náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1,
vyzve je předseda senátu, aby vady odstranili ve lhůtě dvou týdnů,
kterou jim zároveň stanoví, a upozorní je, že jinak bude dovolání
odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d).
(2) Předseda senátu soudu prvního stupně doručí opis dovolání
obviněného státnímu zástupci nebo příslušnému orgánu Úřadu
evropského veřejného žalobce, pokud veřejnou žalobu před soudem
zastupoval evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce, a opis
dovolání státního zástupce nebo příslušného orgánu Úřadu evropského
veřejného žalobce obhájci obviněného a obviněnému s upozorněním, že
se mohou k dovolání písemně vyjádřit a souhlasit s projednáním
dovolání v neveřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. c)]. Jakmile lhůta
k podání dovolání uplyne všem oprávněným osobám, předloží spisy
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 265o
odst. 2

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019
141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

141/1961
ve znění
315/2019
Článek 5 odst. 1

Základní zásady činnosti
Úřad dbá na to, aby při své činnosti dodržoval práva zakotvená

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

Nejvyššímu soudu.
(2) Je-li pro rozhodnutí o dovolání třeba objasnit nějakou okolnost,
provede potřebné šetření předseda senátu Nejvyššího soudu, anebo na
jeho žádost některý jiný orgán činný v trestním řízení, který je povinen
mu bez zbytečného odkladu vyhovět. Pro takové šetření platí ustanovení
hlavy páté. Ve zvlášť naléhavých případech lze k zajištění důkazního
materiálu použít i prostředků uvedených v hlavě čtvrté. Zajistit osobu
obviněného vydáním příkazu k zatčení a vzetím do vazby lze však jen
tehdy, navrhne-li to nejvyšší státní zástupce nebo příslušný orgán Úřadu
evropského veřejného žalobce v dovolání podaném v neprospěch
obviněného a považuje-li to Nejvyšší soud za nezbytné vzhledem k
závažnosti trestného činu a naléhavosti vazebních důvodů.
§ 265r
(1) O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ve veřejném zasedání. V
odst. 1
neveřejném zasedání může učinit
a) rozhodnutí o odmítnutí dovolání (§ 265i),
b) rozhodnutí o zrušení napadeného rozhodnutí (§ 265k) a přikázání věci
k novému projednání a rozhodnutí (§ 265l odst. 1 a 2), je-li zřejmé, že
vadu nelze odstranit ve veřejném zasedání, nebo
c) jiná rozhodnutí, souhlasí-li s projednáním v neveřejném zasedání
obviněný a nejvyšší státní zástupce nebo v případě, kdy veřejnou žalobu
před soudem zastupoval evropský pověřený žalobce nebo evropský
žalobce, příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce.
§ 265r
(2) Ve veřejném zasedání je účast státního zástupce činného u
odst. 2
Nejvyššího státního zastupitelství nebo v případě, kdy veřejnou žalobu
zastupoval před soudem evropský pověřený žalobce nebo evropský
žalobce, účast evropského pověřeného žalobce, evropského žalobce
nebo evropského nejvyššího žalobce povinná.
§ 274
O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud ve veřejném
zasedání za účasti státního zástupce činného u Nejvyššího státního
zastupitelství nebo v případě, kdy byl ve věci činný v posledním stupni
evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce, za účasti evropského
pověřeného žalobce, evropského žalobce nebo evropského nejvyššího
žalobce. Považuje-li to ministr spravedlnosti nebo předseda senátu za
potřebné, účastní se veřejného zasedání též pověřený zástupce ministra
spravedlnosti. Rozhodnutí podle § 268 odst. 1 může Nejvyšší soud učinit
též v neveřejném zasedání.
§ 466 odst. 2 (2) V případě, kdy v původním řízení byl ve věci činný v posledním
stupni evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce, může ministr
spravedlnosti požádat o prošetření podnětu k podání stížnosti pro
porušení zákona a o návrh vyřízení tohoto podnětu příslušný orgán
Úřadu evropského veřejného žalobce.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 5 odst. 2
Článek 5 odst. 3

Článek 5 odst. 4
Článek 5 odst. 5
Článek 5 odst. 6

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

v Listině.
Úřad je při veškeré své činnosti vázán zásadami právního státu
a proporcionality.
Vyšetřování a trestní stíhání vedená jménem Úřadu se řídí tímto
nařízením. Vnitrostátní právo se použije v rozsahu, ve kterém není daná
věc upravena tímto nařízením. Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak,
je rozhodným vnitrostátním právem právo toho členského státu, jehož
evropský pověřený žalobce daný případ v souladu s čl. 13 odst. 1
projednává. Pokud se případ řídí vnitrostátním právem i tímto
nařízením, má toto nařízení přednost.
Úřad vede svá vyšetřování nestranně a usiluje o získání veškerých
souvisejících důkazů, ať usvědčujících nebo ospravedlňujících.
Úřad zahájí a provádí vyšetřování bez zbytečného odkladu.
Příslušné vnitrostátní orgány aktivně napomáhají a podporují 283/1993
vyšetřování a trestní stíhání, jež vede Úřad. Veškerá opatření, metody či ve znění
postupy podle tohoto nařízení se řídí zásadou loajální spolupráce.
111/2019
315/2019

Nezávislost a odpovědnost
Úřad je nezávislý. Evropský nejvyšší žalobce, náměstci evropského
nejvyššího žalobce, evropští žalobci, evropští pověření žalobci, správní
ředitel a zaměstnanci Úřadu jednají v zájmu Unie jako celku, jak ho
vymezuje právo, a při výkonu svých povinností podle tohoto nařízení
nevyhledávají ani nepřijímají pokyny od žádné osoby mimo Úřad, od
žádného členského státu Evropské unie ani od žádného orgánu, instituce
nebo jiného subjektu Unie. Členské státy Evropské unie a orgány,
instituce a jiné subjekty Unie respektují nezávislost Úřadu a nesnaží se
jej ve výkonu jeho úkolů ovlivňovat.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

283/1993
ve znění
14/2002
121/2008
315/2019

141/1961

§ 159d

Poznámka

§ 12i odst. 3

(3) Usnesení o nestíhání podezřelého doručí státní zástupce bezodkladně

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA
(3) Nejvyšší státní zastupitelství je správcem centrální evidence PAD
stíhaných osob, v níž jsou za účelem předcházení, vyhledávání a
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a
ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky,
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a
věcech, zpracovávány ze spisů vedených soudy, státním zastupitelstvím
a Úřadem evropského veřejného žalobce tyto kategorie osobních údajů:
a) spisová značka a označení orgánu, který evidovaný úkon učinil,
b) identifikační údaje osoby, proti které se trestní řízení vede,
c) identifikační údaje poškozených a dalších osob na trestním řízení
zúčastněných,
d) právní kvalifikace skutku, pro který se trestní řízení vede, s
vyznačením jejích změn a
e) rozhodnutí, opatření a příkazy vztahující se k osobě, proti které se
řízení vede, včetně údajů o jejich výkonu.
§ 34d odst. 2 (2) Úřad evropského veřejného žalobce je pro výkon své působnosti
oprávněn získávat informace z rejstříků, registrů, evidencí, databází a
seznamů ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako je získává státní
zástupce pro účely trestního řízení.
§ 16b odst. 1 (1) Každý je oprávněn podat stížnost na průtahy při plnění úkolů PAD
státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců,
vyšších úředníků a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství; proti
evropskému pověřenému žalobci lze podat pouze stížnost na nevhodné
chování.

283/1993
ve znění
315/2019
Článek 6 odst. 1
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 6 odst. 2
Článek 7 odst. 1

Článek 7 odst. 2

Článek 8 odst. 1
Článek 8 odst. 2
Článek 8 odst. 3

Článek 8 odst. 4
Článek 8 odst. 5
Článek 9 odst. 1

Citace ustanovení

Úřad odpovídá za svou obecnou činnost Evropskému parlamentu, Radě
a Komisi a vydává výroční zprávy v souladu s článkem 7.
Vydávání zpráv
Úřad každý rok vypracuje a veřejně vydá výroční zprávu o své obecné
činnosti v úředních jazycích orgánů Unie. Tuto zprávu předloží
Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům, jakož i Radě a
Komisi.
Evropský nejvyšší žalobce předstoupí jednou ročně před Evropský
parlament, před Radu, a pokud o to požádají, rovněž před vnitrostátní
parlamenty členských států, aby podal zprávu o obecné činnosti Úřadu,
aniž je dotčena povinnost Úřadu týkající se mlčenlivosti a důvěrnosti
ohledně konkrétních případů a osobních údajů. Při slyšeních pořádaných
vnitrostátními parlamenty může evropského nejvyššího žalobce nahradit
některý z náměstků evropského nejvyššího žalobce.
Struktura Úřadu
Úřad je nedělitelnou institucí Unie fungující jednotně s
decentralizovanou strukturou.
Úřad je organizován na centrální i na decentralizované úrovni.
Centrální úroveň představuje ústředí v místě sídla Úřadu. Ústředí sestává
z kolegia, stálých komor, evropského nejvyššího žalobce, náměstků
evropského nejvyššího žalobce, evropských žalobců a správního
ředitele.
Decentralizovanou úroveň představují evropští pověření žalobci, kteří se
nacházejí v jednotlivých členských státech.
Ústředí a evropským pověřeným žalobcům napomáhají při plnění jejich
povinností podle tohoto nařízení zaměstnanci Úřadu.
Kolegium
Kolegium Úřadu tvoří evropský nejvyšší žalobce a jeden evropský
žalobce z každého členského státu. Evropský nejvyšší žalobce předsedá
zasedáním kolegia a odpovídá za jejich přípravu.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

ve znění
163/2016
315/2019
141/1961
ve znění
265/2001
283/2004
315/2019
141/1961
ve znění
163/2016
315/2019

odst. 3
§ 173a

§ 174a
odst. 1

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

po právní moci Nejvyššímu státnímu zastupitelství; to neplatí, jde-li o
usnesení vydané evropským pověřeným žalobcem nebo evropským
žalobcem.
Usnesení o zastavení trestního stíhání a o postoupení věci doručí státní
zástupce bezodkladně po právní moci Nejvyššímu státnímu
zastupitelství; to neplatí, jde-li o usnesení vydané evropským pověřeným
žalobcem nebo evropským žalobcem.
(1) Nejvyšší státní zástupce může do tří měsíců od právní moci rušit
nezákonná usnesení nižších státních zástupců o nestíhání podezřelého
podle § 159d odst. 1, o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení
věci; to neplatí, jde-li o usnesení vydané evropským pověřeným
žalobcem nebo evropským žalobcem.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA
Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.
Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 9 odst. 2

Citace ustanovení

Kolegium zasedá pravidelně a odpovídá za obecný dohled nad činnostmi
Úřadu. Přijímá rozhodnutí o strategických otázkách a o obecných
otázkách vyplývajících z konkrétních případů, zejména s cílem zajistit
jednotu, účinnost a soudržnost politiky Úřadu v oblasti trestního stíhání
ve všech členských státech, jakož i o jiných otázkách, jak jsou uvedeny
v tomto nařízení. Kolegium nepřijímá operativní rozhodnutí v
jednotlivých případech. Jednací řád Úřadu stanoví podrobnosti týkající
se způsobu, jakým kolegium vykonává obecné činnosti dohledu, a
upraví přijímání rozhodnutí o strategických otázkách a obecných
otázkách v souladu s tímto článkem.
Článek 9 odst. 3 Na návrh evropského nejvyššího žalobce a v souladu s jednacím řádem
Úřadu zřídí kolegium stálé komory.
Článek 9 odst. 4 Kolegium přijme jednací řád Úřadu v souladu s článkem 21 a dále
stanoví odpovědnost za výkon funkcí členů kolegia a zaměstnanců
Úřadu.
Článek 9 odst. 5 Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, přijímá kolegium rozhodnutí
prostou většinou. Každý člen kolegia má právo vyvolat hlasování o
otázkách, o nichž má kolegium rozhodnout. Každý člen kolegia má
jeden hlas. V případě rovnosti hlasů ohledně jakékoli otázky, o níž má
kolegium rozhodnout, má evropský nejvyšší žalobce rozhodující hlas.
Článek 10 odst. 1 Stálé komory
Stálé komoře předsedá evropský nejvyšší žalobce, jeden z náměstků
evropského nejvyššího žalobce nebo evropský žalobce jmenovaný do
funkce předsedy v souladu s jednacím řádem Úřadu. Kromě předsedy
mají stálé komory dva stálé členy. Počet stálých komor, jejich složení,
jakož i rozdělení pravomocí mezi komorami se stanoví v souladu s
jednacím řádem Úřadu při náležitém zohlednění funkčních potřeb
Úřadu.
Jednací řád Úřadu zajistí rovnoměrné rozdělení pracovní zátěže na
základě systému náhodného přidělování případů a ve výjimečných
případech stanoví postupy, které umožní evropskému nejvyššímu
žalobci rozhodnout o odchylce od zásady náhodného přidělování, je-li to
nezbytné pro řádné fungování Úřadu.
Článek 10 odst. 2 Stálé komory sledují a řídí vyšetřování a trestní stíhání vedená
evropskými pověřenými žalobci v souladu s odstavci 3, 4 a 5 tohoto
článku. Rovněž zajišťují koordinaci vyšetřování a trestních stíhání
v přeshraničních případech a zajišťují provádění rozhodnutí kolegia
v souladu s čl. 9 odst. 2.
Článek 10 odst. 3 V souladu s podmínkami a postupy stanovenými v tomto nařízení a
případně po přezkumu návrhu rozhodnutí předloženého evropským
pověřeným žalobcem, který případ projednává, rozhodují stálé komory o
těchto otázkách:
a) podat obžalobu v souladu s čl. 36 odst. 1, 3 a 4;

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

88

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Barbora Šváchová, 18. 12. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr. Forejt. 18. 12. 2019

Pd4 k MV-141013-83_LG-2018 DEPO_Či_ST4.doc

Poznámka

str. 9 z

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 10 odst. 4

Článek 10 odst. 5

Článek 10 odst. 6

Článek 10 odst. 7

Citace ustanovení

b) odložit případ v souladu s čl. 39 odst. 1 písm. a) až g);
c) uplatnit zvláštní způsob řízení a dát evropskému pověřenému žalobci
pokyn k tomu, aby jednal s cílem vydat v daném případě konečné
rozhodnutí v souladu s článkem 40;
d) postoupit případ vnitrostátním orgánům v souladu s čl. 34 odst. 1, 2, 3
nebo 6;
e) znovu zahájit vyšetřování v souladu s čl. 39 odst. 2.
Je-li to třeba, přijímají stálé komory v souladu s podmínkami a postupy
stanovenými v tomto nařízení tato rozhodnutí:
a) dát evropskému pověřenému žalobci pokyn k zahájení vyšetřování v
souladu s pravidly stanovenými v čl. 26 odst. 1 až 4, pokud nebylo
žádné vyšetřování zahájeno;
b) dát evropskému pověřenému žalobci pokyn, aby uplatnil evokační
právo v souladu s čl. 27 odst. 6, pokud daný případ nebyl
prostřednictvím evokace převzat;
c) přednést strategické otázky nebo obecné otázky vyplývající z
jednotlivých případů kolegiu v souladu s čl. 9 odst. 2;
d) přidělit případ v souladu s čl. 26 odst. 3;
e) předat případ v souladu s čl. 26 odst. 5 nebo čl. 28 odst. 3;
f) schválit rozhodnutí evropského žalobce, že vyšetřování povede sám, v
souladu s čl. 28 odst. 4.
Prostřednictvím evropského žalobce, který na určité vyšetřování nebo
trestní stíhání dohlíží, může příslušná stálá komora v souladu s
příslušným vnitrostátním právem vydat k tomuto případu pokyny
evropskému pověřenému žalobci, který případ projednává, je-li to
nezbytné pro účinné vedení vyšetřování či trestního stíhání, v zájmu
spravedlnosti nebo k zajištění soudržného fungování Úřadu.
Stálá komora přijímá rozhodnutí prostou většinou. Komora hlasuje na
žádost kteréhokoli svého člena. Každý člen má jeden hlas. V případě
rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda. Rozhodnutí se přijímají po
jednání na zasedáních komor, případně na základě návrhu rozhodnutí
předloženého evropským pověřeným žalobcem, který případ projednává.
Veškerý materiál k případu se na žádost zpřístupní příslušné stálé
komoře za účelem přípravy rozhodnutí.
Stálé komory mohou rozhodnout o svěření rozhodovací pravomoci
podle odst. 3 písm. a) nebo b) tohoto článku a v druhém z uvedených
případů pouze ohledně pravidel obsažených v čl. 39 odst. 1 písm. a) až f)
evropskému žalobci, který na případ dohlíží v souladu s čl. 12 odst. 1,
pokud může být takové svěření řádně odůvodněno odkazem na stupeň
závažnosti trestného činu nebo na složitost řízení v daném konkrétním
případě, s ohledem na trestný čin, který způsobil nebo mohl způsobit
poškození finančních zájmů Unie v hodnotě nižší než 100 000 EUR.
Jednací řád Úřadu stanoví pokyny s cílem zajistit soudržné uplatňování

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 10 odst. 8

Článek 10 odst. 9

Článek 10 odst.
10
Článek 11 odst. 1

Citace ustanovení

v rámci Úřadu.
Stálá komora informuje evropského nejvyššího žalobce o všech
rozhodnutích o svěření své rozhodovací pravomoci. Evropský nejvyšší
žalobce může po obdržení této informace do tří dnů požádat stálou
komoru o přezkum jejího rozhodnutí, pokud se domnívá, že je to třeba
pro zajištění soudržnosti vyšetřování a trestních stíhání vedených
Úřadem. Je-li evropský nejvyšší žalobce členem příslušné stálé komory,
vykoná právo podat žádost o uvedený přezkum některý z náměstků
evropského nejvyššího žalobce. Dohlížející evropský žalobce podá stálé
komoře zprávu o konečném rozhodnutí v dané věci a sdělí veškeré
informace nebo okolnosti, jež dle jeho názoru mohou vést k potřebě
nového posouzení možnosti zachovat svěření pravomoci, zejména za
okolností uvedených v čl. 36 odst. 3.
Rozhodnutí svěřit rozhodovací pravomoc může být kdykoliv zrušeno na
žádost jednoho z členů stálé komory; toto rozhodnutí se přijímá v
souladu s odstavcem 6 tohoto článku. Svěření se zruší, nahradí-li
evropský pověřený žalobce evropského žalobce v souladu s čl. 16 odst.
7.
S cílem zajistit soudržné uplatňování zásady svěření pravomoci podá
každá stálá komora každoročně zprávu kolegiu o využívání svěření
pravomoci.
Jednací řád Úřadu umožní stálým komorám, aby přijímaly rozhodnutí
písemným postupem, který bude podrobně stanoven v tomto jednacím
řádu.
Veškerá rozhodnutí přijatá a pokyny vydané v souladu s odstavci 3, 4, 5
a 7 se zaznamenávají písemně a stávají se součástí spisu.
Jednání stálé komory se vedle stálých členů účastní evropský žalobce,
který dohlíží na vyšetřování nebo trestní stíhání podle čl. 12 odst. 1.
Evropský žalobce má hlasovací právo, s výjimkou rozhodnutí stálé
komory o svěření nebo odvolání svěření podle odstavce 7 tohoto článku,
o přidělení a předání podle čl. 26 odst. 3, 4 a 5 a čl. 27 odst. 6 a o podání
obžaloby v souladu s čl. 36 odst. 3, kdy je k danému případu příslušný
více než jeden členský stát, jakož i v situacích popsaných v čl. 31 odst.
8.
Stálá komora rovněž může na žádost evropského žalobce, evropského
pověřeného žalobce nebo z vlastního podnětu vyzvat jiné evropské
žalobce nebo evropské pověřené žalobce, kterých se daný případ týká,
aby se zúčastnili jejích zasedání bez hlasovacího práva.
Předsedové stálých komor v souladu s jednacím řádem Úřadu průběžně
informují kolegium o rozhodnutích přijatých podle tohoto článku, aby
kolegiu umožnili plnit jeho úlohu podle čl. 9 odst. 2.
Evropský nejvyšší žalobce a náměstci evropského nejvyššího žalobce
Evropský nejvyšší žalobce je vedoucím Úřadu. Organizuje práci Úřadu,

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

řídí jeho činnosti a přijímá rozhodnutí v souladu s tímto nařízením a s
jednacím řádem Úřadu.
Článek 11 odst. 2 Jsou jmenováni dva náměstci evropského nejvyššího žalobce, kteří jsou
evropskému nejvyššímu žalobci nápomocni při výkonu jeho povinností
a kteří jej nahrazují v době jeho nepřítomnosti nebo pokud nemůže
uvedené povinnosti vykonávat.
Článek 11 odst. 3 Evropský nejvyšší žalobce zastupuje Úřad ve vztahu k orgánům Unie,
členským státům Evropské unie a třetím stranám. Evropský nejvyšší
žalobce může svými úkoly souvisejícími se zastupováním pověřit
jednoho ze svých náměstků nebo některého evropského žalobce.
Článek 12 odst. 1 Evropští žalobci
Jménem stálé komory a v souladu s případnými pokyny, které vydala
podle čl. 10 odst. 3, 4 a 5, dohlížejí evropští žalobci na vyšetřování a
trestní stíhání, za něž odpovídají evropští pověření žalobci
projednávající případ v členském státě svého původu. Evropští žalobci
předkládají shrnutí případů, na které dohlížejí, a případně návrhy
rozhodnutí, jež mají být přijata uvedenou komorou, na základě návrhů
rozhodnutí vypracovaných evropskými pověřenými žalobci.
Aniž je dotčen čl. 16 odst. 7, stanoví jednací řád Úřadu mechanismus
zastupování mezi evropskými žalobci, pokud je dohlížející evropský
žalobce dočasně nepřítomný ve své funkci nebo není z jiných důvodů
schopen vykonávat funkci evropského žalobce. Zastupující evropský
žalobce může plnit všechny funkce evropského žalobce, s výjimkou
možnosti vést vyšetřování, jak je vymezena v čl. 28 odst. 4.
Článek 12 odst. 2 Evropský žalobce může z důvodů pracovní zátěže spojené s počtem
vyšetřování a trestních stíhání v členském státě svého původu nebo
osobního střetu zájmů výjimečně požádat, aby dohled nad vyšetřováním
a trestním stíháním jednotlivých případů vedeným evropskými
pověřenými žalobci v členském státě jeho původu byl svěřen jiným
evropským žalobcům, s výhradou jejich souhlasu. Evropský nejvyšší
žalobce rozhodne o podané žádosti podle pracovní zátěže daného
evropského žalobce. V případě střetu zájmů týkajících se evropského
žalobce evropský nejvyšší žalobce této žádosti vyhoví. Jednací řád
Úřadu stanoví zásady, kterými se řídí uvedené rozhodnutí, a postupy pro
následné přidělení dotčených případů. Ustanovení čl. 28 odst. 4 se
nepoužije na vyšetřování a trestní stíhání, která podléhají dohledu podle
tohoto odstavce.
Článek 12 odst. 3 Dohlížející evropští žalobci mohou v konkrétním případě a v souladu s
příslušným vnitrostátním právem a s pokyny vydanými příslušnou stálou
komorou vydat pokyny evropskému pověřenému žalobci, který případ
projednává, kdykoli je to nezbytné pro účinné vedení vyšetřování nebo
trestního stíhání, v zájmu spravedlnosti nebo k zajištění soudržného
fungování Úřadu.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Barbora Šváchová, 18. 12. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr. Forejt. 18. 12. 2019
Implementační předpisy ČR

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Článek 12 odst. 4

Pokud vnitrostátní právo některého členského státu stanoví vnitřní
přezkum některých úkonů v rámci vnitrostátní struktury státního
zastupitelství, spadá přezkum takových aktů evropského pověřeného
žalobce do pravomocí dohlížejícího evropského žalobce v oblasti
dohledu v souladu s jednacím řádem Úřadu, aniž je dotčena pravomoc
stálé komory v oblasti dohledu a sledování.

141/1961
ve znění
394/2005
315/2019

Článek 12 odst. 5

Evropští žalobci fungují jako styčné subjekty a informační kanály mezi
stálými komorami a evropskými pověřenými žalobci v členských státech
svého původu. V úzké konzultaci s evropskými pověřenými žalobci
sledují provádění úkolů Úřadu ve svých členských státech. Evropští
žalobci rovněž v souladu s tímto nařízením a s jednacím řádem Úřadu
zajišťují, aby byly veškeré relevantní informace z ústředí poskytovány
evropským pověřeným žalobcům a naopak.
Evropští pověření žalobci
Evropští pověření žalobci jednají jménem Úřadu ve svých členských
státech a mají stejné pravomoci jako vnitrostátní žalobci, pokud jde o
vyšetřování, trestní stíhání a podání obžaloby, navíc k jim svěřeným
zvláštním pravomocem a postavení a s výhradou těchto pravomocí a
postavení, za podmínek stanovených v tomto nařízení.
Evropští pověření žalobci odpovídají za vyšetřování a trestní stíhání,
která sami zahájili, která jim byla přidělena nebo která převzali za
použití svého evokačního práva. Evropští pověření žalobci se řídí
vedením a pokyny stálé komory pověřené případem, jakož i pokyny
dohlížejícího evropského žalobce.
Evropští pověření žalobci rovněž odpovídají za podání obžaloby;
zejména mají pravomoc předkládat odůvodnění obžaloby, podílet se na
dokazování a uplatňovat dostupné opravné prostředky v souladu s
vnitrostátním právem.

§ 146 odst. 2 (2) Jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám PAD
uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k
rozhodnutí
a) policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným
řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní
zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému
státnímu zástupci nebo, je-li takovým státním zástupcem evropský
pověřený žalobce nebo evropský žalobce, jeho prostřednictvím
příslušnému orgánu Úřadu evropského veřejného žalobce,
b) státní zástupce nadřízenému státnímu zástupci nebo soudu,
c) evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce příslušnému
orgánu Úřadu evropského veřejného žalobce nebo soudu,
d) předseda senátu okresního soudu nadřízenému krajskému soudu,
předseda senátu krajského soudu nadřízenému vrchnímu soudu a
předseda senátu vrchního soudu Nejvyššímu soudu; přitom doručí, je-li
to potřebné, opis stížnosti státnímu zástupci a osobě, která by mohla být
rozhodnutím o stížnosti přímo dotčena,
e) státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství nejvyššímu státnímu
zástupci.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

283/1993
ve znění
227/2009
315/2019

§ 12j odst. 1

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje státnímu zastupitelství a Úřadu PAD
evropského veřejného žalobce pro výkon působnosti podle tohoto
zákona a dalších právních předpisů
a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o
obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci
obyvatel3a),
c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to
umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje
pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

283/1993
ve znění

§ 12j odst. 6

(6) Policie České republiky poskytuje státnímu zastupitelství a Úřadu
evropského veřejného žalobce pro výkon působnosti podle tohoto

Článek 13 odst. 1

Citace ustanovení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

227/2009
293/2013
315/2019
283/1993
ve znění
315/2019

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 34d odst. 1

141/1961
ve znění
149/1969
29/1978
558/1991
25/1993
292/1993
315/2019
141/1961
ve znění
315/2019

§ 12 odst. 5

141/1961
ve znění
394/2005
315/2019

§ 146 odst. 2

141/1961
ve znění
315/2019

§ 250 odst. 2

§ 144 odst. 2

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

zákona z agendového informačního systému cizinců o cizincích údaje, a
to
(…)
(1) Evropský nejvyšší žalobce, evropský žalobce a evropský pověřený
žalobce mají v rozsahu, v jakém to nařízení o zřízení Úřadu evropského
veřejného žalobce umožňuje, stejná oprávnění a povinnosti, jaké jsou
stanoveny právními předpisy státnímu zástupci.
(5) Kde tento zákon mluví o okresním státním zástupci, rozumí se tím i
obvodní státní zástupce, popřípadě jiný státní zástupce se stejnou
působností; kde tento zákon mluví o krajském státním zástupci, rozumí
se tím i městský státní zástupce v Praze. Státním zástupcem se rozumí i
evropský pověřený žalobce, evropský žalobce a evropský nejvyšší
žalobce v rozsahu jejich působnosti stanovené nařízením Rady (EU)
2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení
Úřadu evropského veřejného žalobce.
(2) Oprávněná osoba může podanou stížnost vzít výslovně zpět, dokud o
ní nebylo rozhodnuto. Stížnost státního zástupce může vzít zpět i státní
zástupce nadřízený nebo, jde-li o stížnost evropského pověřeného
žalobce nebo evropského žalobce, příslušný orgán Úřadu evropského
veřejného žalobce.
(2) Jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám
uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k
rozhodnutí
a) policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným
řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní
zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému
státnímu zástupci nebo, je-li takovým státním zástupcem evropský
pověřený žalobce nebo evropský žalobce, jeho prostřednictvím
příslušnému orgánu Úřadu evropského veřejného žalobce,
b) státní zástupce nadřízenému státnímu zástupci nebo soudu,
c) evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce příslušnému
orgánu Úřadu evropského veřejného žalobce nebo soudu,
d) předseda senátu okresního soudu nadřízenému krajskému soudu,
předseda senátu krajského soudu nadřízenému vrchnímu soudu a
předseda senátu vrchního soudu Nejvyššímu soudu; přitom doručí, je-li
to potřebné, opis stížnosti státnímu zástupci a osobě, která by mohla být
rozhodnutím o stížnosti přímo dotčena,
e) státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství nejvyššímu státnímu
zástupci.
(2) Osoba, která odvolání podala, může je výslovným prohlášením vzít
zpět, a to až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě.
Odvolání státního zástupce může vzít zpět i nadřízený státní zástupce
nebo, jde-li o odvolání evropského pověřeného žalobce nebo evropského

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 265d
odst. 1

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 265f
odst. 1

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 265g

141/1961
ve znění
265/2001

§ 265o
odst. 2

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

žalobce, příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce.
(1) Dovolání mohou podat
a) nejvyšší státní zástupce na návrh krajského nebo vrchního státního
zástupce anebo i bez takového návrhu pro nesprávnost kteréhokoli
výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného,
pokud veřejnou žalobu před soudem nezastupoval evropský pověřený
žalobce nebo evropský žalobce,
b) příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce pro nesprávnost
kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch
obviněného, pokud veřejnou žalobu před soudem zastupoval evropský
pověřený žalobce nebo evropský žalobce, nebo
c) obviněný pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho
bezprostředně dotýká.
(1) V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 3) podání
uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém
rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně
konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na
zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2, o
které se dovolání opírá. Nejvyšší státní zástupce a příslušný orgán Úřadu
evropského veřejného žalobce jsou povinni v dovolání uvést, zda je
podávají ve prospěch nebo v neprospěch obviněného.
(1) Osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít
zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.
V řízení o dovolání se však pokračuje, vzal-li nejvyšší státní zástupce
nebo příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce zpět dovolání
podané jen ve prospěch obviněného, pokud obviněný trvá na
pokračování dovolacího řízení; v takovém případě Nejvyšší soud
rozhoduje v rozsahu, jakoby takové dovolání podané nejvyšším státním
zástupcem nebo příslušným orgánem Úřadu evropského veřejného
žalobce podal sám obviněný. Zpětvzetí dovolání podaného nejvyšším
státním zástupcem nebo příslušným orgánem Úřadu evropského
veřejného žalobce jen ve prospěch obviněného, který zemřel, je
neúčinné.
(2) Zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí
předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu
předložena, předseda senátu soudu prvního stupně. Vzal-li nejvyšší
státní zástupce nebo příslušný orgán Úřadu evropského veřejného
žalobce zpět dovolání podané jen ve prospěch obviněného a obviněný
trvá na pokračování řízení o dovolání, uvede to předseda senátu
Nejvyššího soudu v usnesení, jímž rozhoduje o zpětvzetí dovolání.
(2) Je-li pro rozhodnutí o dovolání třeba objasnit nějakou okolnost,
provede potřebné šetření předseda senátu Nejvyššího soudu, anebo na
jeho žádost některý jiný orgán činný v trestním řízení, který je povinen

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

88

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Barbora Šváchová, 18. 12. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr. Forejt. 18. 12. 2019

Pd4 k MV-141013-83_LG-2018 DEPO_Či_ST4.doc

str. 15 z

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Barbora Šváchová, 18. 12. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr. Forejt. 18. 12. 2019
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

315/2019

mu bez zbytečného odkladu vyhovět. Pro takové šetření platí ustanovení
hlavy páté. Ve zvlášť naléhavých případech lze k zajištění důkazního
materiálu použít i prostředků uvedených v hlavě čtvrté. Zajistit osobu
obviněného vydáním příkazu k zatčení a vzetím do vazby lze však jen
tehdy, navrhne-li to nejvyšší státní zástupce nebo příslušný orgán Úřadu
evropského veřejného žalobce v dovolání podaném v neprospěch
obviněného a považuje-li to Nejvyšší soud za nezbytné vzhledem k
závažnosti trestného činu a naléhavosti vazebních důvodů.
§ 265r
(1) O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ve veřejném zasedání. V
odst. 1
neveřejném zasedání může učinit
a) rozhodnutí o odmítnutí dovolání (§ 265i),
b) rozhodnutí o zrušení napadeného rozhodnutí (§ 265k) a přikázání věci
k novému projednání a rozhodnutí (§ 265l odst. 1 a 2), je-li zřejmé, že
vadu nelze odstranit ve veřejném zasedání, nebo
c) jiná rozhodnutí, souhlasí-li s projednáním v neveřejném zasedání
obviněný a nejvyšší státní zástupce nebo v případě, kdy veřejnou žalobu
před soudem zastupoval evropský pověřený žalobce nebo evropský
žalobce, příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce.
§ 265r
(2) Ve veřejném zasedání je účast státního zástupce činného u
odst. 2
Nejvyššího státního zastupitelství nebo v případě, kdy veřejnou žalobu
zastupoval před soudem evropský pověřený žalobce nebo evropský
žalobce, účast evropského pověřeného žalobce, evropského žalobce
nebo evropského nejvyššího žalobce povinná.
§ 274
O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud ve veřejném
zasedání za účasti státního zástupce činného u Nejvyššího státního
zastupitelství nebo v případě, kdy byl ve věci činný v posledním stupni
evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce, za účasti evropského
pověřeného žalobce, evropského žalobce nebo evropského nejvyššího
žalobce. Považuje-li to ministr spravedlnosti nebo předseda senátu za
potřebné, účastní se veřejného zasedání též pověřený zástupce ministra
spravedlnosti. Rozhodnutí podle § 268 odst. 1 může Nejvyšší soud učinit
též v neveřejném zasedání.
§ 466 odst. 2 (2) V případě, kdy v původním řízení byl ve věci činný v posledním
stupni evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce, může ministr
spravedlnosti požádat o prošetření podnětu k podání stížnosti pro
porušení zákona a o návrh vyřízení tohoto podnětu příslušný orgán
Úřadu evropského veřejného žalobce.
§ 2 písm. a) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) justičním orgánem soud, státní zastupitelství anebo evropský
pověřený žalobce, evropský žalobce nebo evropský nejvyšší žalobce v
rozsahu jejich působnosti stanovené přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce,

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019
141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

141/1961
ve znění
315/2019
104/2013
ve znění
315/2019

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

9774
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

88

Pd4 k MV-141013-83_LG-2018 DEPO_Či_ST4.doc

str. 16 z

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Článek 13 odst. 2

V každém členském státě se nachází dva či více evropských pověřených
žalobců. Evropský nejvyšší žalobce po konzultaci a dosažení dohody s
příslušnými orgány členských států schvaluje počet evropských
pověřených žalobců a rozdělení věcné a místní příslušnosti mezi
evropské pověřené žalobce uvnitř každého členského státu.
Evropští pověření žalobci mohou rovněž vykonávat funkce
vnitrostátních žalobců, pokud jim to nebrání v plnění jejich povinností
podle tohoto nařízení. O výkonu těchto funkcí uvědomí dohlížejícího
evropského žalobce. Není-li evropský pověřený žalobce v určitém
okamžiku schopen plnit svou funkci evropského pověřeného žalobce z
důvodu, že vykonává tuto funkci coby vnitrostátní žalobce, informuje
dohlížejícího evropského žalobce, který konzultuje příslušné vnitrostátní
orgány pověřené trestním stíháním s cílem určit, zda by měly být
upřednostněny jeho funkce podle tohoto nařízení. Evropský žalobce
může navrhnout stálé komoře, aby byl případ předán jinému
evropskému pověřenému žalobci v tomtéž členském státě nebo že
povede vyšetřování osobně v souladu s čl. 28 odst. 3 a 4.
Jmenování a odvolávání evropského nejvyššího žalobce
Evropský parlament a Rada jmenují po vzájemné dohodě evropského
nejvyššího žalobce na funkční období sedmi let, které nelze obnovit.
Rada rozhoduje prostou většinou.

Článek 13 odst. 3

Článek 14 odst. 1

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Článek 14 odst. 3

Evropský nejvyšší žalobce je vybrán z kandidátů, kteří:
a) jsou aktivními členy státních zastupitelství nebo jiných justičních
orgánů v členských státech nebo aktivními evropskými žalobci;
b) poskytují veškeré záruky nezávislosti;
c) mají kvalifikaci nezbytnou ve svém členském státě ke jmenování do
nejvyšších funkcí v rámci státního zastupitelství nebo soudů a relevantní
praktické zkušenosti s vnitrostátními právními systémy, finančním
šetřením a s mezinárodní justiční spoluprací v trestních věcech nebo
pracovali jako evropští žalobci a
d) mají dostatečné zkušenosti v oblasti řízení a dostatečnou kvalifikaci
pro tuto funkci.
Výběr je založen na otevřené výzvě k přihlášení kandidátů, zveřejněné v
Úředním věstníku Evropské unie, po níž výběrová komise vypracuje
užší seznam způsobilých kandidátů, který se předloží Evropskému

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska adaptace.

283/1993
ve znění
315/2019

§ 34b odst. 1

283/1993
ve znění
315/2019

§ 34b odst. 1

6/2002
ve znění
315/2019
Článek 14 odst. 2

Vyhodnocení *

Poznámka

NA

(1) Dnem, k němuž vznikla státnímu zástupci funkce evropského PAD
nejvyššího žalobce, evropského žalobce nebo evropského pověřeného
žalobce, je státní zástupce dočasně přidělen k Úřadu evropského
veřejného žalobce. V rozsahu, ve kterém není státní zástupce jmenovaný
do funkce evropského pověřeného žalobce dočasně přidělen k Úřadu
evropského veřejného žalobce, plní tento státní zástupce povinnosti
státního zástupce podle tohoto zákona. Dočasné přidělení trvá po dobu
výkonu funkce evropského nejvyššího žalobce, evropského žalobce
nebo evropského pověřeného žalobce.

(1) Dnem, k němuž vznikla státnímu zástupci funkce evropského PAD
nejvyššího žalobce, evropského žalobce nebo evropského pověřeného
žalobce, je státní zástupce dočasně přidělen k Úřadu evropského
veřejného žalobce. V rozsahu, ve kterém není státní zástupce jmenovaný
do funkce evropského pověřeného žalobce dočasně přidělen k Úřadu
evropského veřejného žalobce, plní tento státní zástupce povinnosti
státního zástupce podle tohoto zákona. Dočasné přidělení trvá po dobu
výkonu funkce evropského nejvyššího žalobce, evropského žalobce
nebo evropského pověřeného žalobce.
§ 70a odst. 2 (2) Dnem, k němuž vznikla soudci funkce evropského nejvyššího
žalobce, je soudce dočasně přidělen k Úřadu evropského veřejného
žalobce. Dočasné přidělení trvá po dobu výkonu této funkce.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 14 odst. 4
Článek 14 odst. 5

Článek 14 odst. 6
Článek 15 odst. 1

Článek 15 odst. 2

Článek 15 odst. 3

Článek 16 odst. 1

Citace ustanovení

parlamentu a Radě. Výběrová komise je složena z dvanácti osob
vybraných mezi bývalými členy Soudního dvora a Účetního dvora,
bývalými národními členy Eurojustu, členy nejvyšších vnitrostátních
soudů, státními zástupci na vysoké úrovni a obecně uznávanými
právníky. Jedna z vybraných osob musí být navržena Evropským
parlamentem. Rada stanoví pravidla fungování výběrové komise a
přijímá rozhodnutí o jmenování jejích členů na návrh Komise.
Je-li evropský žalobce jmenován evropským nejvyšším žalobcem,
obsadí se jeho místo evropského žalobce neprodleně postupem
stanoveným v čl. 16 odst. 1 a 2.
Soudní dvůr může evropského nejvyššího žalobce na žádost Evropského
parlamentu, Rady nebo Komise odvolat, pokud shledá, že již není
schopen vykonávat své povinnosti nebo že své povinnosti závažným
způsobem porušil.
Pokud evropský nejvyšší žalobce odstoupí, je odvolán nebo odejde z
funkce z jakéhokoli důvodu, jeho místo se neprodleně obsadí postupem
stanoveným v odstavcích 1, 2 a 3.
Jmenování a odvolávání náměstků evropského nejvyššího žalobce
Kolegium jmenuje dva evropské žalobce do funkce náměstků
evropského nejvyššího žalobce na obnovitelné funkční období tří let,
které nesmí překročit jejich funkční období jako evropských žalobců.
Výběrové řízení se řídí jednacím řádem Úřadu. Náměstci evropského
nejvyššího žalobce si zachovají své postavení evropských žalobců.
Pravidla a podmínky pro výkon funkce náměstka evropského nejvyššího
žalobce stanoví jednací řád Úřadu. Pokud určitý evropský žalobce již
není schopen vykonávat své povinnosti jako náměstek evropského
nejvyššího žalobce, může kolegium v souladu s jednacím řádem Úřadu
rozhodnout o jeho odvolání z této funkce.
V případě, že náměstek evropského nejvyššího žalobce odstoupí, je
odvolán nebo odejde z funkce náměstka evropského nejvyššího žalobce
z jakéhokoli důvodu, jeho místo se neprodleně obsadí v souladu s
postupem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku. S výhradou pravidel
uvedených v článku 16 zůstane evropským žalobcem.
Jmenování a odvolávání evropských žalobců
Každý členský stát navrhne do funkce evropského žalobce tři kandidáty
z řad kandidátů, kteří:
a) jsou aktivními členy státních zastupitelství nebo jiných justičních
orgánů v příslušném členském státě;
b) poskytují veškeré záruky nezávislosti a
c) mají kvalifikaci nezbytnou ve svém členském státě ke jmenování do
vysokých funkcí v rámci státního zastupitelství nebo soudů a relevantní
praktické zkušenosti s vnitrostátními právními systémy, finančním
šetřením a s mezinárodní justiční spoluprací v trestních věcech.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Po obdržení odůvodněného stanoviska výběrové komise uvedené v čl.
14 odst. 3 Rada vybere a jmenuje jednoho z kandidátů do funkce
evropského žalobce daného členského státu. Pokud výběrová komise
dojde k závěru, že některý kandidát nesplňuje podmínky požadované k
výkonu povinností evropského žalobce, je její stanovisko pro Radu
závazné.
Článek 16 odst. 3 Rada, jež rozhoduje prostou většinou, vybírá a jmenuje evropské 283/1993
žalobce na funkční období šesti let, které nelze obnovit. Na konci tohoto ve znění
šestiletého období může Rada rozhodnout o prodloužení funkčního 315/2019
období o dobu nejvýše tří let.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Článek 16 odst. 2

Článek 16 odst. 4

Článek 16 odst. 5
Článek 16 odst. 6

Článek 16 odst. 7

Článek 17 odst. 1

Každé tři roky dochází k částečné obměně jedné třetiny evropských
žalobců. Rada, jež rozhoduje prostou většinou, přijme přechodná
ustanovení pro jmenování evropských žalobců na jejich první funkční
období a v jeho průběhu.
Soudní dvůr může na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo
Komise odvolat evropského žalobce, pokud shledá, že již není schopen
vykonávat své povinnosti nebo že je závažným způsobem porušil.
Pokud evropský žalobce odstoupí, je odvolán nebo odejde z funkce z
jakéhokoli jiného důvodu, jeho místo se neprodleně obsadí postupem
stanoveným v odstavcích 1 a 2. Pokud daný evropský žalobce rovněž
vykonává funkci náměstka evropského nejvyššího žalobce, je z ní
automaticky odvolán.
Kolegium při jmenování každého evropského žalobce určí jednoho z
evropských pověřených žalobců stejného členského státu, aby nahradil
evropského žalobce, který není schopen vykonávat svou funkci nebo
který odešel z funkce v souladu s odstavci 5 a 6.
Pokud kolegium uzná potřebu zastoupení, jedná určená osoba jako
prozatímní evropský žalobce až do nahrazení nebo návratu evropského
žalobce, a to po dobu nepřesahující tři měsíce. Kolegium může na
základě žádosti tuto dobu prodloužit, je-li to nezbytné. Mechanismy a
způsoby dočasného zastupování stanoví a upravuje jednací řád Úřadu.
283/1993
Jmenování a odvolávání evropských pověřených žalobců
Na návrh evropského nejvyššího žalobce jmenuje kolegium evropské ve znění
pověřené žalobce navržené členskými státy. Kolegium může navrženou 315/2019
osobu odmítnout, pokud nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 2.
Evropští pověření žalobci jsou jmenováni na obnovitelné funkční období
pěti let.

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska adaptace.

§ 34b odst. 1

§ 34b odst. 1

Vyhodnocení *

Poznámka

NA

(1) Dnem, k němuž vznikla státnímu zástupci funkce evropského PAD
nejvyššího žalobce, evropského žalobce nebo evropského pověřeného
žalobce, je státní zástupce dočasně přidělen k Úřadu evropského
veřejného žalobce. V rozsahu, ve kterém není státní zástupce jmenovaný
do funkce evropského pověřeného žalobce dočasně přidělen k Úřadu
evropského veřejného žalobce, plní tento státní zástupce povinnosti
státního zástupce podle tohoto zákona. Dočasné přidělení trvá po dobu
výkonu funkce evropského nejvyššího žalobce, evropského žalobce
nebo evropského pověřeného žalobce.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

(1) Dnem, k němuž vznikla státnímu zástupci funkce evropského PAD
nejvyššího žalobce, evropského žalobce nebo evropského pověřeného
žalobce, je státní zástupce dočasně přidělen k Úřadu evropského
veřejného žalobce. V rozsahu, ve kterém není státní zástupce jmenovaný
do funkce evropského pověřeného žalobce dočasně přidělen k Úřadu
evropského veřejného žalobce, plní tento státní zástupce povinnosti
státního zástupce podle tohoto zákona. Dočasné přidělení trvá po dobu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Článek 17 odst. 2

Evropští pověření žalobci musí být od okamžiku jmenování do funkce 283/1993
evropských pověřených žalobců až do svého odvolání aktivními členy ve znění
státních zastupitelství nebo soudních orgánů v příslušných členských 315/2019
státech, jež je navrhly. Musí poskytovat veškeré záruky nezávislosti a
mít potřebnou kvalifikaci a relevantní praktické zkušenosti s
vnitrostátním právním systémem.

Článek 17 odst. 3

Kolegium odvolá evropského pověřeného žalobce, pokud shledá, že již
nesplňuje požadavky uvedené v odstavci 2 anebo že není schopen
vykonávat své povinnosti nebo je závažným způsobem porušil.
Pokud členský stát rozhodne, že vnitrostátního žalobce, který byl 283/1993
jmenován do funkce evropského pověřeného žalobce, odvolá nebo mu ve znění
uloží disciplinární opatření z důvodů, které nesouvisí s jeho povinnostmi 315/2019
podle tohoto nařízení, informuje evropského nejvyššího žalobce před
tím, než daný krok učiní. Členský stát nesmí evropského pověřeného
žalobce odvolat ani mu uložit disciplinární opatření z důvodů
souvisejících s jeho povinnostmi podle tohoto nařízení bez souhlasu
evropského nejvyššího žalobce. Pokud evropský nejvyšší žalobce
nesouhlasí, může dotčený členský stát požádat kolegium o přezkum této
záležitosti.
283/1993
ve znění
14/2002
315/2019

Článek 17 odst. 4

7/2002
ve znění
315/2019

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

výkonu funkce evropského nejvyššího žalobce, evropského žalobce
nebo evropského pověřeného žalobce.
§ 34b odst. 1 (1) Dnem, k němuž vznikla státnímu zástupci funkce evropského PAD
nejvyššího žalobce, evropského žalobce nebo evropského pověřeného
žalobce, je státní zástupce dočasně přidělen k Úřadu evropského
veřejného žalobce. V rozsahu, ve kterém není státní zástupce jmenovaný
do funkce evropského pověřeného žalobce dočasně přidělen k Úřadu
evropského veřejného žalobce, plní tento státní zástupce povinnosti
státního zástupce podle tohoto zákona. Dočasné přidělení trvá po dobu
výkonu funkce evropského nejvyššího žalobce, evropského žalobce
nebo evropského pověřeného žalobce.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA
§ 22 odst. 3

(3) Ministr spravedlnosti informuje evropského nejvyššího žalobce o PAD
tom, že státního zástupce jmenovaného do funkce evropského žalobce
nebo evropského pověřeného žalobce dočasně zprostí výkonu funkce
podle odstavce 2 a o důvodech tohoto dočasného zproštění. Při
dočasném zproštění výkonu funkce státního zástupce jmenovaného do
funkce evropského pověřeného žalobce z důvodu kárného stíhání pro
kárné provinění související s jeho povinnostmi podle nařízení o zřízení
Úřadu evropského veřejného žalobce postupuje ministr spravedlnosti
podle tohoto nařízení.

§ 27

Státní zástupce je odpovědný za kárné provinění. Státní zástupce
jmenovaný do funkce evropského žalobce nebo evropského pověřeného
žalobce je odpovědný za kárné provinění v případech, ve kterých to
nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce umožňuje;
ustanovení této části se na státního zástupce jmenovaného do funkce
evropského žalobce nebo evropského pověřeného žalobce použijí
obdobně.
(3) Pokud nepodali návrh na zahájení kárného řízení, předseda senátu
vyrozumí o zahájení kárného řízení též
a) předsedu soudu, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu
funkce, je-li kárně obviněným soudce, předseda soudu, místopředseda
soudu nebo předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího
správního soudu,
b) nejvyššího státního zástupce a vedoucího státního zástupce státního
zastupitelství, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li
kárně obviněným státní zástupce,
c) nejvyššího státního zástupce, vedoucího státního zástupce stojícího v
čele státního zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu
funkce evropského pověřeného žalobce, a Úřad evropského veřejného

§ 12 odst. 3

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 17 odst. 5

Citace ustanovení

Pokud evropský pověřený žalobce odstoupí, pokud jeho služeb již není k
plnění úkolů Úřadu zapotřebí nebo pokud je odvolán či odejde z funkce
z jakýchkoli jiných důvodů, příslušný členský stát neprodleně uvědomí
evropského nejvyššího žalobce a v případě potřeby navrhne jiného
žalobce, který bude jmenován novým evropským pověřeným žalobcem

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

7/2002
ve znění
314/2008
286/2009
315/2019

§ 19 odst. 1

7/2002 ve
znění
315/2019

§ 20

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

žalobce, je-li kárně obviněným státní zástupce jmenovaný do funkce
evropského pověřeného žalobce,
d) nejvyššího státního zástupce a Úřad evropského veřejného žalobce,
je-li kárně obviněným státní zástupce jmenovaný do funkce evropského
žalobce, nebo
e) Exekutorskou komoru České republiky, je-li kárně obviněným soudní
exekutor.
(1) Dojde-li senát k závěru, že se kárně obviněný dopustil kárného
provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné opatření nebo
rozhodne o upuštění od uložení kárného opatření za podmínek
stanovených zvláštními právními předpisy. Při uložení kárného opatření
státnímu zástupci jmenovanému do funkce evropského pověřeného
žalobce pro kárné provinění související s jeho povinnostmi podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce, postupuje senát podle tohoto přímo
použitelného předpisu.
(1) Písemné vyhotovení rozhodnutí senátu se doručí kárně obviněnému,
obhájci, jestliže jej kárně obviněný má, navrhovateli, ministru
spravedlnosti a
a) předsedovi soudu, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu
funkce, je-li kárně obviněným soudce, předseda soudu, místopředseda
soudu nebo předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího
správního soudu,
b) nejvyššímu státnímu zástupci a vedoucímu státnímu zástupci státního
zastupitelství, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce, je-li
kárně obviněným státní zástupce,
c) nejvyššímu státnímu zástupci, vedoucímu státnímu zástupci stojícímu
v čele státního zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu
funkce evropského pověřeného žalobce, a Úřadu evropského veřejného
žalobce, je-li kárně obviněným státní zástupce jmenovaný do funkce
evropského pověřeného žalobce,
d) nejvyššímu státnímu zástupci a Úřadu evropského veřejného žalobce,
je-li kárně obviněným státní zástupce jmenovaný do funkce evropského
žalobce, nebo
e) Exekutorské komoře České republiky, je-li kárně obviněným soudní
exekutor.
(2) Kárně obviněnému se písemné vyhotovení rozhodnutí senátu
doručuje do vlastních rukou.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 18 odst. 1
Článek 18 odst. 2

Článek 18 odst. 3
Článek 18 odst. 4
Článek 18 odst. 5
Článek 18 odst. 6
Článek 18 odst. 7

Článek 19 odst. 1
Článek 19 odst. 2
Článek 19 odst. 3
Článek 19 odst. 4

Citace ustanovení

v souladu s odstavcem 1.
Postavení správního ředitele
Správní ředitel má status dočasného zaměstnance Úřadu podle čl. 2
písm. a) pracovního řádu.
Správní ředitel je jmenován kolegiem ze seznamu uchazečů navržených
evropským nejvyšším žalobcem na základě otevřeného a transparentního
výběrového řízení v souladu s jednacím řádem Úřadu. Pro účel uzavření
smlouvy se správním ředitelem je Úřad zastoupen evropským nejvyšším
žalobcem.
Funkční období správního ředitele trvá čtyři roky. Do konce tohoto
období provede kolegium posouzení, které zohlední hodnocení výsledků
správního ředitele.
Kolegium může na návrh evropského nejvyššího žalobce, který zohlední
posouzení podle odstavce 3, jednou prodloužit funkční období správního
ředitele nejdéle o čtyři roky.
Správní ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se nemůže
zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž funkci na konci celkového
období.
Správní ředitel se zodpovídá evropskému nejvyššímu žalobci a kolegiu.
Správní ředitel může být odvolán z úřadu rozhodnutím kolegia přijatým
dvoutřetinovou většinou hlasů jeho členů, aniž jsou dotčena příslušná
pravidla týkající se ukončení smlouvy stanovená ve služebním řádu a
pracovním řádu.
Povinnosti správního ředitele
Správní ředitel spravuje Úřad po administrativní a rozpočtové stránce.
Aniž jsou dotčeny pravomoci kolegia nebo evropského nejvyššího
žalobce, je správní ředitel nezávislý ve výkonu svých povinností a nesmí
vyžadovat ani přijímat pokyny žádné vlády ani jiného orgánu.
Správní ředitel zastupuje Úřad navenek pro administrativní a rozpočtové
účely. Správní ředitel plní rozpočet Úřadu.
Správní ředitel odpovídá za plnění administrativních úkolů svěřených
Úřadu tímto nařízením, zejména za:
a) každodenní správu Úřadu a řízení zaměstnanců;
b) provádění rozhodnutí přijatých evropským nejvyšším žalobcem nebo
kolegiem;
c) přípravu návrhu ročního a víceletého programového dokumentu a
jeho předložení evropskému nejvyššímu žalobci;
d) provádění ročních a víceletých pracovních programových dokumentů
a předkládání zpráv kolegiu o jejich provádění;
e) přípravu administrativních a rozpočtových částí výroční zprávy o
činnosti Úřadu;
f) přípravu akčního plánu opatření vyplývajících ze závěrů interních či
externích zpráv o auditu, hodnocení a vyšetřování, včetně těch, které

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.
Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 20 odst. 1

Článek 20 odst. 2
Článek 20 odst. 3

Článek 20 odst. 4
Článek 21 odst. 1
Článek 21 odst. 2
Článek 21 odst. 3

Citace ustanovení

vyhotoví evropský inspektor ochrany údajů a úřad OLAF, a za
předkládání zpráv oběma těmto institucím a kolegiu dvakrát ročně;
g) vypracování interní strategie Úřadu pro boj proti podvodům a jeho
předložení kolegiu ke schválení;
h) přípravu návrhu finančních pravidel Úřadu a jeho předložení
evropskému nejvyššímu žalobci;
i) přípravu návrhu odhadu příjmů a výdajů Úřadu a jeho předložení
evropskému nejvyššímu žalobci;
j) poskytování nezbytné administrativní podpory pro usnadnění
operativní činnosti Úřadu;
k) poskytování podpory evropskému nejvyššímu žalobci a náměstkům
evropského nejvyššího žalobce při plnění jejich povinností.
Prozatímní administrativní uspořádání Úřadu
Za zřízení a počáteční administrativní fungování Úřadu odpovídá na
základě prozatímních rozpočtových prostředků vyčleněných z vlastního
rozpočtu Komise až do doby, než bude mít Úřad kapacitu k plnění
vlastního rozpočtu. Za tímto účelem Komise může:
a) po konzultaci s Radou určit úředníka Komise, který bude působit jako
prozatímní správní ředitel a plnit jemu svěřené povinnosti, včetně
výkonu pravomocí svěřených služebním řádem a pracovním řádem
orgánu oprávněnému ke jmenování, pokud jde o administrativní
zaměstnance Úřadu ve vztahu k pracovním místům, která je třeba
obsadit před nástupem správního ředitele do funkce podle článku 18;
b) nabídnout podporu Úřadu, zejména vysláním omezeného počtu
úředníků Komise potřebného k výkonu administrativních činností Úřadu
pod vedením prozatímního správního ředitele.
Prozatímní správní ředitel může schvalovat všechny platby hrazené z
prostředků, které jsou zaneseny v rozpočtu Úřadu, a může uzavírat
smlouvy, včetně smluv s pracovníky.
Jakmile se kolegium ujme svých funkcí v souladu s čl. 9 odst. 1, plní
prozatímní správní ředitel své povinnosti v souladu s článkem 18.
Prozatímní správní ředitel přestane tuto funkci vykonávat, jakmile se
svých povinností ujme správní ředitel poté, co byl v souladu s článkem
18 jmenován kolegiem.
Než se kolegium ujme svých funkcí v souladu s čl. 9 odst. 1, plní jeho
úkoly stanovené v tomto článku Komise v konzultaci se skupinou
odborníků složenou ze zástupců členských států.
Jednací řád Úřadu
Organizace práce Úřadu se řídí jeho jednacím řádem.
Jakmile bude Úřad zřízen, vypracuje evropský nejvyšší žalobce
neprodleně návrh jednacího řádu Úřadu, který přijímá kolegium
dvoutřetinovou většinou hlasů.
Změny jednacího řádu Úřadu mohou být navrženy kterýmkoli

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

283/1993
ve znění
315/2019

§ 4 odst. 1
písm. a)

(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným PAD
zákonem
a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly
vyplývající z trestního řádu, nestanoví-li jinak nařízení o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce,
(…)

283/1993
ve znění
315/2019

§ 4 odst. 1
písm. a)

Článek 22 odst. 3

Úřad je rovněž příslušný pro jakýkoli jiný trestný čin, který je 283/1993
neoddělitelně spjatý s trestným jednáním spadajícím do působnosti ve znění
odstavce 1 tohoto článku. Příslušnost k těmto trestným činům lze 315/2019
vykonávat pouze v souladu s čl. 25 odst. 3.

§ 4 odst. 1
písm. a)

Článek 22 odst. 4

V každém případě platí, že Úřad není příslušný pro trestné činy týkající
se vnitrostátních přímých daní včetně trestných činů s nimi
neoddělitelně spjatých. Struktura a fungování orgánů daňové správy
členských států nejsou tímto nařízením dotčeny.
Místní a osobní příslušnost Úřadu
Úřad je příslušný pro trestné činy uvedené v článku 22, pokud tyto činy:
a) byly zcela nebo z části spáchány na území jednoho či více členských
států;
b) byly spáchány státním příslušníkem členského státu, za předpokladu,
že členský stát má příslušnost k těmto trestným činům, pokud byly
spáchány mimo jeho území, nebo
c) byly spáchány mimo území uvedená v písmenu a) osobou, na niž se v
době spáchání trestného činu vztahoval služební řád nebo pracovní řád,
za předpokladu, že je dána příslušnost členského státu k těmto trestným
činům, pokud byly spáchány mimo jeho území.
283/1993
Ohlašování, zaznamenávání a ověřování informací
Orgány, instituce a jiné subjekty Unie a orgány členských států příslušné ve znění
podle příslušného vnitrostátního práva ohlásí Úřadu bez zbytečného 315/2019

(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným PAD
zákonem
a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly
vyplývající z trestního řádu, nestanoví-li jinak nařízení o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce,
(…)
(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným PAD
zákonem
a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly
vyplývající z trestního řádu, nestanoví-li jinak nařízení o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce,
(…)
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

Článek 22 odst. 1

Článek 22 odst. 2

Článek 23

Článek 24 odst. 1

Citace ustanovení

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Barbora Šváchová, 18. 12. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr. Forejt. 18. 12. 2019

evropským žalobcem a jsou přijaty, pokud tak kolegium rozhodne
dvoutřetinovou většinou hlasů.
Věcná příslušnost Úřadu
Úřad je příslušný ve vztahu k trestným činům poškozujícím nebo
ohrožujícím finanční zájmy Unie, které jsou stanoveny ve směrnici (EU)
2017/1371, jak byla provedena ve vnitrostátním právu, bez ohledu na to,
zda by stejné trestné jednání mohlo být podle vnitrostátního práva
klasifikováno jako jiný druh trestného činu. Pokud jde o trestné činy
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice (EU) 2017/1371, jak byla
provedena ve vnitrostátním právu, je Úřad příslušný pouze tehdy, pokud
jsou úmyslné činy nebo opomenutí vymezené v uvedeném ustanovení
spojeny s územím dvou nebo více členských států a zahrnují celkovou
škodu ve výši nejméně 10 milionů EUR.
Úřad je rovněž příslušný pro trestné činy související s účastí na
zločinném
spolčení
definovanou
v
rámcovém
rozhodnutí
2008/841/SVV, jak je provedeno ve vnitrostátním právu, pokud se
trestná činnost takového zločinného spolčení zaměřuje na páchání
jakýchkoli trestných činů uvedených v odstavci 1.

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska adaptace.

§ 34e

Poznámka

NA

Státní zastupitelství je povinno neprodleně oznámit Úřadu evropského PAD
veřejného žalobce skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný
čin, u něhož by Úřad evropského veřejného žalobce mohl vykonat svou

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 24 odst. 2

Článek 24 odst. 3

Článek 24 odst. 4

Článek 24 odst. 5
Článek 24 odst. 6

Článek 24 odst. 7

Článek 24 odst. 8
Článek 24 odst. 9

Článek 24 odst.
10

Citace ustanovení

odkladu jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl vykonat svou
pravomoc v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3.
Pokud justiční nebo donucovací orgán členského státu zahájí
vyšetřování v souvislosti s trestným činem, u něhož by Úřad mohl
vykonat svou pravomoc v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3, nebo
pokud kdykoli po zahájení vyšetřování příslušný justiční nebo
donucovací orgán členského státu shledá, že se vyšetřování týká
takového trestného činu, uvědomí o tom bez zbytečného odkladu Úřad,
aby ten mohl rozhodnout, zda uplatní své evokační právo podle článku
27.
Pokud justiční nebo donucovací orgán členského státu zahájí
vyšetřování v souvislosti s trestným činem, jak je vymezen v článku 22,
a shledá, že by Úřad mohl v souladu s čl. 25 odst. 3 nevykonat svou
pravomoc, Úřad o tom uvědomí.
Ohlášení musí obsahovat alespoň popis skutečností, včetně posouzení
škody, která byla nebo by mohla být způsobena, možné právní
kvalifikace, jakož i veškeré dostupné informace o potenciálních obětech,
podezřelých a dalších dotčených osobách.
Úřad je v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku informován i o
případech, kdy není možné posoudit, zda jsou splněna kritéria stanovená
v čl. 25 odst. 2.
Informace poskytnuté Úřadu se zaznamenávají a ověřují v souladu s
jeho jednacím řádem. Ověření posoudí, zda na základě informací
poskytnutých v souladu s odstavci 1 a 2 existují důvody pro zahájení
vyšetřování nebo uplatnění evokačního práva.
Pokud po ověření Úřad rozhodne, že neexistují důvody pro zahájení
vyšetřování v souladu s článkem 26 nebo pro uplatnění jeho evokačního
práva v souladu s článkem 27, odůvodnění se zaznamená v systému
správy případů.
Úřad o tom informuje orgán, který podal zprávu o trestném jednání v
souladu s odstavcem 1 nebo 2, oběti trestných činů, a stanoví-li tak
vnitrostátní právní předpisy, i jiné osoby, které trestné jednání ohlásily.
Pokud se Úřad dozví, že mohl být spáchán trestný čin mimo rozsah
pravomoci Úřadu, uvědomí o tom bez zbytečného odkladu příslušné
vnitrostátní orgány a předá jim veškeré související důkazy.
V jednotlivých případech může Úřad požadovat další relevantní
informace, které mají k dispozici orgány, instituce a jiné subjekty Unie a
orgány členských států. Požadované informace se mohou týkat jiných
porušení předpisů, která způsobila škodu finančním zájmům Unie, než
jsou porušení spadající do pravomoci Úřadu v souladu s čl. 25 odst. 2.
Úřad může požadovat další informace s cílem umožnit kolegiu, aby v
souladu s čl. 9 odst. 2 vydalo obecné pokyny k výkladu povinnosti
informovat Úřad o případech spadajících do působnosti čl. 25 odst. 2.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

pravomoc v souladu s čl. 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Článek 25 odst. 1

Výkon pravomoci Úřadu
Úřad vykonává svou pravomoc tím, že zahájí vyšetřování podle článku
26 nebo rozhodne, že uplatní své evokační právo podle článku 27.
Pokud se Úřad rozhodne vykonat svou pravomoc, nesmějí příslušné
vnitrostátní orgány vykonávat vlastní pravomoc ve vztahu ke stejnému
trestnému jednání.
Pokud trestný čin spadající do působnosti článku 22 způsobil nebo mohl
způsobit škodu finančním zájmům Unie v hodnotě nižší než 10 000
EUR, může Úřad vykonat svou pravomoc, pouze pokud:
a) má případ dopad na úrovni Unie, což vyžaduje, aby vyšetřování vedl
Úřad, nebo
b) ze spáchání tohoto trestného činu by mohli být podezřelí úředníci
nebo jiní zaměstnanci Unie nebo členové orgánů Unie.
Úřad případně konzultuje příslušné vnitrostátní orgány nebo subjekty
Unie, aby bylo možné stanovit, zda jsou splněna kritéria vymezená v
prvním pododstavci písm. a) a b).
Úřad se zdrží výkonu své pravomoci v souvislosti s jakýmkoli trestným
činem spadajícím do působnosti článku 22 a po konzultaci s příslušnými
vnitrostátními orgány předá případ bez zbytečného odkladu příslušným
orgánům v souladu s článkem 34, pokud:
a) nejvyšší sankce stanovená ve vnitrostátním právu za trestný čin
spadající do působnosti čl. 22 odst. 1 není přísnější než nejvyšší sankce
za neoddělitelně spjatý trestný čin podle čl. 22 odst. 3, ledaže byl tento
neoddělitelně spjatý trestný čin nástrojem ke spáchání trestného činu
spadajícího do působnosti čl. 22 odst. 1, nebo
b) existuje důvod předpokládat, že škoda, která byla nebo by mohla být
způsobena finančním zájmům Unie trestným činem uvedeným v článku
22, nepřesahuje škodu, která byla nebo by mohla být způsobena jiné
oběti.
První pododstavec písm. b) tohoto odstavce se nepoužije na trestné činy
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a), b) a d) směrnice (EU) 2017/1371, jak
byla provedena ve vnitrostátním právu.
Úřad může, se souhlasem příslušných vnitrostátních orgánů, vykonat své
pravomoci ve vztahu k trestným činům uvedeným v článku 22 v
případech, které by jinak byly vyloučeny na základě použití odst. 3
písm. b) tohoto článku, pokud se zdá, že Úřad je ve výhodnějším
postavení pro dané vyšetřování nebo trestní stíhání.
Úřad uvědomí příslušné vnitrostátní orgány bez zbytečného odkladu o
každém rozhodnutí o výkonu nebo zdržení se výkonu svých pravomocí.
Nedojde-li mezi Úřadem a vnitrostátními orgány pověřenými trestním
stíháním ke shodě v otázce, zda trestné jednání spadá do působnosti
čl. 22 odst. 2 nebo 3 nebo čl. 25 odst. 2 nebo 3, rozhodnou o příslušnosti
k vyšetřování daného případu vnitrostátní orgány příslušné k určení

283/1993
ve znění
315/2019

§ 4 odst. 1
písm. a)

Článek 25 odst. 2

Článek 25 odst. 3

Článek 25 odst. 4

Článek 25 odst. 5
Článek 25 odst. 6

283/1993
ve znění
315/2019

§ 34g

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným PAD
zákonem
a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly
vyplývající z trestního řádu, nestanoví-li jinak nařízení o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce,
(…)
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Spory o příslušnost mezi státním zastupitelstvím a Úřadem evropského
veřejného žalobce v rozsahu, v jakém to nařízení o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce umožňuje, rozhoduje Nejvyšší státní
zastupitelství.

PAD

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

příslušnosti v případech trestního stíhání na vnitrostátní úrovni. Členské
státy určí vnitrostátní orgán, který rozhodne o určení příslušnosti.
Článek 26 odst. 1 Zahájení vyšetřování a rozdělení pravomocí v rámci Úřadu
Pokud v souladu s příslušným vnitrostátním právem existují dostatečné
důvody se domnívat, že dochází nebo došlo ke spáchání trestného činu,
který spadá do pravomoci Úřadu, zahájí vyšetřování evropský pověřený
žalobce v členském státě, který je podle svého vnitrostátního práva
příslušný pro daný trestný čin, aniž jsou dotčena pravidla stanovená v čl.
25 odst. 2 a 3, a zaznamená tuto skutečnost v systému správy případů.
Článek 26 odst. 2 Pokud se Úřad po ověření v souladu s čl. 24 odst. 6 rozhodne zahájit
vyšetřování, bez zbytečného odkladu o tom informuje orgán, který
trestné jednání ohlásil v souladu s čl. 24 odst. 1 nebo 2.
Článek 26 odst. 3 Pokud evropský pověřený žalobce vyšetřování nezahájil, dá stálá
komora, jíž byl daný případ přidělen, za podmínek stanovených v
odstavci 1 evropskému pověřenému žalobci pokyn k zahájení
vyšetřování.
Článek 26 odst. 4 Případ zpravidla zahajuje a projednává evropský pověřený žalobce z
členského státu, v němž se trestná činnost soustřeďuje, nebo – bylo-li
spácháno několik souvisejících trestných činů spadajících do pravomoci
Úřadu – z členského státu, v němž byla spáchána většina trestných činů.
Evropský pověřený žalobce z jiného členského státu, který je pro daný
případ příslušný, může zahájit vyšetřování nebo dostat od příslušné stálé
komory pokyn k zahájení vyšetřování, pouze pokud je odchylka od
pravidla uvedeného v předchozí větě řádně odůvodněna, se zohledněním
těchto kritérií v následujícím pořadí:
a) místo obvyklého bydliště podezřelé nebo obviněné osoby;
b) státní příslušnost podezřelé nebo obviněné osoby;
c) místo, kde došlo k hlavní finanční škodě.
Článek 26 odst. 5 Do přijetí rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v souladu s článkem 36
se může příslušná stálá komora v případě, pro nějž je příslušný více než
jeden členský stát, a po konzultaci s evropskými žalobci nebo dotčenými
evropskými pověřenými žalobci rozhodnout:
a) předat případ evropskému pověřenému žalobci v jiném členském
státě;
b) případy sloučit nebo rozdělit a u každého případu vybrat evropského
pověřeného žalobce, který jej projedná,
pokud jsou taková rozhodnutí v obecném zájmu spravedlnosti a v
souladu s kritérii pro výběr evropského pověřeného žalobce, který
případ projednává, v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.
Článek 26 odst. 6 Pokud stálá komora přijímá rozhodnutí o předání, sloučení nebo
rozdělení případu, náležitě zohlední současný stav vyšetřování.
Článek 26 odst. 7 Úřad uvědomí příslušné vnitrostátní orgány bez zbytečného odkladu o
každém rozhodnutí o zahájení vyšetřování.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Článek 27 odst. 1

Evokační právo
Po obdržení všech relevantních informací v souladu s čl. 24 odst. 2
rozhodne Úřad co nejdříve a nejpozději pět dnů po tomto obdržení, zda
uplatní své evokační právo, a o svém rozhodnutí uvědomí vnitrostátní
orgány. Evropský nejvyšší žalobce může v konkrétním případě přijmout
odůvodněné rozhodnutí prodloužit uvedenou lhůtu nejdéle o pět dnů a v
takovém případě o tom uvědomí vnitrostátní orgány.
Během lhůt uvedených v odstavci 1 nesmějí vnitrostátní orgány přijmout
žádné rozhodnutí podle vnitrostátního práva, které může mít za
následek, že by Úřad nemohl uplatnit své evokační právo.
Vnitrostátní orgány přijmou v souladu s vnitrostátním právem jakékoli
naléhavé opatření nezbytné k tomu, aby zajistily účinné vyšetřování a
trestní stíhání.
Pokud se Úřad jinými prostředky, než jsou informace uvedené v čl. 24
odst. 2, dozví o tom, že vyšetřování v souvislosti s trestným činem, pro
který by mohl být příslušný, již vykonávají příslušné orgány členského
státu, uvědomí neprodleně tyto orgány. Poté, co byl řádně informován v
souladu s čl. 24 odst. 2, rozhodne Úřad o tom, zda uplatní své evokační
právo. Toto rozhodnutí přijme ve lhůtách stanovených v odstavci 1
tohoto článku.
Je-li to vhodné, konzultuje Úřad příslušné orgány dotčeného členského
státu dříve, než rozhodne, zda uplatní své evokační právo.
Pokud Úřad uplatní své evokační právo, předají příslušné orgány
členských států spis Úřadu a zdrží se provádění dalších vyšetřovacích
úkonů týkajících se téhož trestného činu.

Článek 27 odst. 2

Článek 27 odst. 3

Článek 27 odst. 4
Článek 27 odst. 5

Článek 27 odst. 6

Článek 27 odst. 7

Evokační právo stanovené v tomto článku může uplatnit evropský
pověřený žalobce z kteréhokoli členského státu, jehož příslušné orgány
zahájily vyšetřování v souvislosti s trestným činem, který spadá do
působnosti článků 22 a 23.
Pokud evropský pověřený žalobce, který obdržel informace v souladu s
čl. 24 odst. 2, zvažuje, že evokační právo neuplatní, uvědomí o tom
příslušnou stálou komoru prostřednictvím evropského žalobce ze svého
členského státu s cílem umožnit stálé komoře rozhodnout v souladu s čl.
10 odst. 4.
Pokud se Úřad zdržel výkonu své pravomoci, uvědomí o tom bez
zbytečného odkladu příslušné vnitrostátní orgány. Příslušné vnitrostátní
orgány informují Úřad kdykoli v průběhu řízení o jakýchkoli nových
skutečnostech, které by mohly Úřadu poskytnout důvody, aby
přehodnotil své předchozí rozhodnutí nevykonat svou pravomoc.
Úřad může uplatnit své evokační právo po obdržení těchto informací za

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska adaptace.

283/1993
ve znění
315/2019

§ 4 odst. 1
písm. a)

Nerelevantní z hlediska adaptace.
283/1993
ve znění
315/2019

§ 4 odst. 1
písm. a)

Vyhodnocení *

Poznámka

NA

(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným PAD
zákonem
a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly
vyplývající z trestního řádu, nestanoví-li jinak nařízení o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce,
(…)
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

NA

(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným PAD
zákonem
a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly
vyplývající z trestního řádu, nestanoví-li jinak nařízení o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce,
(…)
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 27 odst. 8

Článek 27 odst. 9

Článek 28 odst. 1

Článek 28 odst. 2

Článek 28 odst. 3

Citace ustanovení

předpokladu, že vnitrostátní vyšetřování nebylo dosud dokončeno a že
soudu nebyla podána obžaloba. Toto rozhodnutí přijme ve lhůtě
stanovené v odstavci 1.
Pokud se v souvislosti s trestnými činy, které způsobily nebo by mohly
způsobit škodu finančním zájmům Unie v hodnotě nižší než 100 000
EUR, kolegium domnívá, že vzhledem ke stupni závažnosti trestného
činu nebo složitosti řízení v konkrétním případě není třeba, aby byl daný
případ vyšetřován nebo trestně stíhán na úrovni Unie, vydá v souladu s
čl. 9 odst. 2 obecné pokyny umožňující evropským pověřeným
žalobcům nezávisle a bez zbytečného odkladu rozhodnout, že daný
případ prostřednictvím evokace nepřevezmou.
Pokyny za pomoci jasných kritérií dostatečně podrobně vymezí
okolnosti, na které se vztahují, se zvláštním ohledem na povahu
trestného činu, naléhavost situace a závazek příslušných vnitrostátních
orgánů přijmout všechna nezbytná opatření s cílem plně nahradit škodu
způsobenou finančním zájmům Unie.
S cílem zajistit soudržné uplatňování pokynů informuje evropský
pověřený žalobce příslušnou stálou komoru o každém rozhodnutí
přijatém v souladu s odstavcem 8 a každá stálá komora podá každoročně
zprávu kolegiu o uplatňování pokynů.
Vedení vyšetřování
Evropský pověřený žalobce, který případ projednává, může v souladu s
tímto nařízením a s vnitrostátním právem buď provádět vyšetřovací
úkony a jiná opatření sám, nebo vydat pokyny příslušným orgánům
svého členského státu. Tyto orgány v souladu s vnitrostátním právem
zajistí, aby byly všechny pokyny dodrženy, a přijmou opatření, kterými
byly pověřeny. Evropský pověřený žalobce, který případ projednává,
předá prostřednictvím systému správy případů zprávu příslušnému
evropskému žalobci a stálé komoře v případě jakýchkoli významných
změn v dané věci, v souladu s pravidly stanovenými v jednacím řádu
Úřadu.
Kdykoli během vyšetřování vedeného Úřadem přijmou příslušné
vnitrostátní orgány v souladu s vnitrostátním právem naléhavá opatření
nezbytná k zajištění účinného vyšetřování, i pokud výslovně nejednají
na pokyn evropského pověřeného žalobce, který případ projednává.
Vnitrostátní orgány o těchto opatřeních bez zbytečného odkladu
uvědomí evropského pověřeného žalobce, který případ projednává.
Příslušná stálá komora může na návrh dohlížejícího evropského žalobce
rozhodnout o předání případu jinému evropskému pověřenému žalobci v
tomtéž členském státě, pokud evropský pověřený žalobce, který případ
projednává:
a) nemůže provádět vyšetřování nebo trestní stíhání nebo
b) nedodržuje pokyny příslušné stálé komory nebo příslušného

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 28 odst. 4

Citace ustanovení

evropského žalobce.
Ve výjimečných případech může dohlížející evropský žalobce po
obdržení souhlasu příslušné stálé komory přijmout odůvodněné
rozhodnutí vést vyšetřování osobně, buď tím, že provede vyšetřovací
úkony a jiná opatření osobně, nebo že vydá pokyn příslušným orgánům
svého členského státu, pokud se to jeví jako nezbytné v zájmu účinnosti
vyšetřování či trestního stíhání z důvodu jednoho nebo více
následujících kritérií:
a) závažnost trestného činu, zejména s ohledem na jeho možný dopad na
úrovni Unie;
b) skutečnost, že se vyšetřování týká úředníků nebo ostatních
zaměstnanců Evropské unie nebo členů orgánů Unie;
c) selhání mechanismu předání stanoveného v odstavci 3.
Za těchto výjimečných okolností členské státy zajistí, aby byl evropský
žalobce oprávněn nařizovat nebo požadovat vyšetřovací úkony a jiná
opatření a aby měl veškeré pravomoci, odpovědnosti a povinnosti, jako
by měl evropský pověřený žalobce v souladu s tímto nařízením a
vnitrostátním právem.
O rozhodnutí přijatém podle tohoto odstavce musí být bez zbytečného
odkladu informováni příslušné vnitrostátní orgány a evropští pověření
žalobci, kteří se daným případem zabývají.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

283/1993
ve znění
227/2009
315/2019

§ 12j odst. 1

283/1993
ve znění
227/2009
293/2013
315/2019
283/1993
ve znění
315/2019

§ 12j odst. 6

141/1961
ve znění
149/1969
29/1978
558/1991
25/1993
292/1993
315/2019
141/1961
ve znění
315/2019

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje státnímu zastupitelství a Úřadu PAD
evropského veřejného žalobce pro výkon působnosti podle tohoto
zákona a dalších právních předpisů
a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o
obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci
obyvatel3a),
c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to
umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje
pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Policie České republiky poskytuje státnímu zastupitelství a Úřadu
evropského veřejného žalobce pro výkon působnosti podle tohoto
zákona z agendového informačního systému cizinců o cizincích údaje, a
to
(…)
§ 34d odst. 1 (1) Evropský nejvyšší žalobce, evropský žalobce a evropský pověřený
žalobce mají v rozsahu, v jakém to nařízení o zřízení Úřadu evropského
veřejného žalobce umožňuje, stejná oprávnění a povinnosti, jaké jsou
stanoveny právními předpisy státnímu zástupci.
§ 12 odst. 5 (5) Kde tento zákon mluví o okresním státním zástupci, rozumí se tím i
obvodní státní zástupce, popřípadě jiný státní zástupce se stejnou
působností; kde tento zákon mluví o krajském státním zástupci, rozumí
se tím i městský státní zástupce v Praze. Státním zástupcem se rozumí i
evropský pověřený žalobce, evropský žalobce a evropský nejvyšší
žalobce v rozsahu jejich působnosti stanovené nařízením Rady (EU)
2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení
Úřadu evropského veřejného žalobce.
§ 144 odst. 2 (2) Oprávněná osoba může podanou stížnost vzít výslovně zpět, dokud o
ní nebylo rozhodnuto. Stížnost státního zástupce může vzít zpět i státní
zástupce nadřízený nebo, jde-li o stížnost evropského pověřeného
žalobce nebo evropského žalobce, příslušný orgán Úřadu evropského
veřejného žalobce.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
394/2005
315/2019

§ 146 odst. 2 (2) Jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám
uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k
rozhodnutí
a) policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným
řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní
zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému
státnímu zástupci nebo, je-li takovým státním zástupcem evropský
pověřený žalobce nebo evropský žalobce, jeho prostřednictvím
příslušnému orgánu Úřadu evropského veřejného žalobce,
b) státní zástupce nadřízenému státnímu zástupci nebo soudu,
c) evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce příslušnému
orgánu Úřadu evropského veřejného žalobce nebo soudu,
d) předseda senátu okresního soudu nadřízenému krajskému soudu,
předseda senátu krajského soudu nadřízenému vrchnímu soudu a
předseda senátu vrchního soudu Nejvyššímu soudu; přitom doručí, je-li
to potřebné, opis stížnosti státnímu zástupci a osobě, která by mohla být
rozhodnutím o stížnosti přímo dotčena,
e) státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství nejvyššímu státnímu
zástupci.
§ 250 odst. 2 (2) Osoba, která odvolání podala, může je výslovným prohlášením vzít
zpět, a to až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě.
Odvolání státního zástupce může vzít zpět i nadřízený státní zástupce
nebo, jde-li o odvolání evropského pověřeného žalobce nebo evropského
žalobce, příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce.
§ 265d
(1) Dovolání mohou podat
odst. 1
a) nejvyšší státní zástupce na návrh krajského nebo vrchního státního
zástupce anebo i bez takového návrhu pro nesprávnost kteréhokoli
výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného,
pokud veřejnou žalobu před soudem nezastupoval evropský pověřený
žalobce nebo evropský žalobce,
b) příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce pro nesprávnost
kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch
obviněného, pokud veřejnou žalobu před soudem zastupoval evropský
pověřený žalobce nebo evropský žalobce, nebo
c) obviněný pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho
bezprostředně dotýká.
§ 265f
(1) V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 3) podání
odst. 1
uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém
rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně
konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na
zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2, o
které se dovolání opírá. Nejvyšší státní zástupce a příslušný orgán Úřadu
evropského veřejného žalobce jsou povinni v dovolání uvést, zda je

141/1961
ve znění
315/2019
141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 265g

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 265o
odst. 2

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 265r
odst. 1

141/1961
ve znění

§ 265r
odst. 2

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

podávají ve prospěch nebo v neprospěch obviněného.
(1) Osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít
zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.
V řízení o dovolání se však pokračuje, vzal-li nejvyšší státní zástupce
nebo příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce zpět dovolání
podané jen ve prospěch obviněného, pokud obviněný trvá na
pokračování dovolacího řízení; v takovém případě Nejvyšší soud
rozhoduje v rozsahu, jakoby takové dovolání podané nejvyšším státním
zástupcem nebo příslušným orgánem Úřadu evropského veřejného
žalobce podal sám obviněný. Zpětvzetí dovolání podaného nejvyšším
státním zástupcem nebo příslušným orgánem Úřadu evropského
veřejného žalobce jen ve prospěch obviněného, který zemřel, je
neúčinné.
(2) Zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí
předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu
předložena, předseda senátu soudu prvního stupně. Vzal-li nejvyšší
státní zástupce nebo příslušný orgán Úřadu evropského veřejného
žalobce zpět dovolání podané jen ve prospěch obviněného a obviněný
trvá na pokračování řízení o dovolání, uvede to předseda senátu
Nejvyššího soudu v usnesení, jímž rozhoduje o zpětvzetí dovolání.
(2) Je-li pro rozhodnutí o dovolání třeba objasnit nějakou okolnost,
provede potřebné šetření předseda senátu Nejvyššího soudu, anebo na
jeho žádost některý jiný orgán činný v trestním řízení, který je povinen
mu bez zbytečného odkladu vyhovět. Pro takové šetření platí ustanovení
hlavy páté. Ve zvlášť naléhavých případech lze k zajištění důkazního
materiálu použít i prostředků uvedených v hlavě čtvrté. Zajistit osobu
obviněného vydáním příkazu k zatčení a vzetím do vazby lze však jen
tehdy, navrhne-li to nejvyšší státní zástupce nebo příslušný orgán Úřadu
evropského veřejného žalobce v dovolání podaném v neprospěch
obviněného a považuje-li to Nejvyšší soud za nezbytné vzhledem k
závažnosti trestného činu a naléhavosti vazebních důvodů.
(1) O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ve veřejném zasedání. V
neveřejném zasedání může učinit
a) rozhodnutí o odmítnutí dovolání (§ 265i),
b) rozhodnutí o zrušení napadeného rozhodnutí (§ 265k) a přikázání věci
k novému projednání a rozhodnutí (§ 265l odst. 1 a 2), je-li zřejmé, že
vadu nelze odstranit ve veřejném zasedání, nebo
c) jiná rozhodnutí, souhlasí-li s projednáním v neveřejném zasedání
obviněný a nejvyšší státní zástupce nebo v případě, kdy veřejnou žalobu
před soudem zastupoval evropský pověřený žalobce nebo evropský
žalobce, příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce.
(2) Ve veřejném zasedání je účast státního zástupce činného u
Nejvyššího státního zastupitelství nebo v případě, kdy veřejnou žalobu
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265/2001
315/2019

zastupoval před soudem evropský pověřený žalobce nebo evropský
žalobce, účast evropského pověřeného žalobce, evropského žalobce
nebo evropského nejvyššího žalobce povinná.
§ 274
O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud ve veřejném
zasedání za účasti státního zástupce činného u Nejvyššího státního
zastupitelství nebo v případě, kdy byl ve věci činný v posledním stupni
evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce, za účasti evropského
pověřeného žalobce, evropského žalobce nebo evropského nejvyššího
žalobce. Považuje-li to ministr spravedlnosti nebo předseda senátu za
potřebné, účastní se veřejného zasedání též pověřený zástupce ministra
spravedlnosti. Rozhodnutí podle § 268 odst. 1 může Nejvyšší soud učinit
též v neveřejném zasedání.
§ 466 odst. 2 (2) V případě, kdy v původním řízení byl ve věci činný v posledním
stupni evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce, může ministr
spravedlnosti požádat o prošetření podnětu k podání stížnosti pro
porušení zákona a o návrh vyřízení tohoto podnětu příslušný orgán
Úřadu evropského veřejného žalobce.
§ 2 písm. a) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) justičním orgánem soud, státní zastupitelství anebo evropský
pověřený žalobce, evropský žalobce nebo evropský nejvyšší žalobce v
rozsahu jejich působnosti stanovené přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce,

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

141/1961
ve znění
315/2019
104/2013
ve znění
315/2019

Článek 29 odst. 1

Zrušení výsad nebo imunit
Pokud se vyšetřování Úřadu týká osob chráněných výsadami nebo
imunitami podle vnitrostátního práva a tyto výsady nebo imunity
představují pro dané vyšetřování překážku, podá evropský nejvyšší
žalobce odůvodněnou písemnou žádost o jejich zrušení v souladu s
postupy stanovenými tímto vnitrostátním právem.

Článek 29 odst. 2

Pokud se vyšetřování Úřadu týká osob chráněných výsadami nebo
imunitami podle práva Unie, zejména podle Protokolu o výsadách a
imunitách Evropské unie, a tyto výsady nebo imunity představují pro
konkrétní vyšetřování překážku, podá evropský nejvyšší žalobce
odůvodněnou písemnou žádost o jejich zrušení v souladu s postupy
stanovenými právem Unie.
Vyšetřovací úkony a jiná opatření
Členské státy zajistí, aby alespoň v případech, kdy je pro trestný čin,
který je předmětem vyšetřování, stanoven trest odnětí svobody s horní
hranicí trestní sazby ve výši nejméně čtyř let, měli evropští pověření
žalobci pravomoc nařídit nebo vyžádat si následující vyšetřovací úkony:
a) vykonat prohlídku všech prostor, pozemků, dopravních prostředků,
soukromého obydlí, oděvů a jakéhokoli jiného osobního majetku nebo

Článek 30 odst. 1

9774
141/1961
ve znění
178/1990
292/1993

141/1961
ve znění
178/1990
558/1991
292/1993
265/2001
283/2004

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

§ 10

(1) Z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona PAD
jsou vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo
mezinárodního práva.
(2) Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je někdo vyňat
z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona,
rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu
nejvyšší soud.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

§8

(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez PAD
zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty
vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich
úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu
zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl
spáchán trestný čin.
(2) Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností
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Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

počítačového systému a přijmout veškerá zajišťovací opatření nezbytná
k zachování jejich neporušenosti a k tomu, aby se předešlo ztrátě nebo
znehodnocení důkazů;
b) zajistit předložení veškerých souvisejících předmětů či dokumentů v
původní nebo jiné stanovené podobě;
c) zajistit předložení uložených počítačových dat, šifrovaných či
nešifrovaných, v původní nebo jiné stanovené podobě, včetně údajů o
bankovních účtech a provozních údajů, s výjimkou údajů konkrétně
zadržených v souladu s vnitrostátními právními předpisy podle čl. 15
odst. 1 druhé věty směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES;
d) zajistit nástroje trestné činnosti a výnosy z ní, včetně majetku, u
něhož se očekává, že bude předmětem propadnutí na základě rozhodnutí
soudu, u něhož probíhá soudní řízení, pokud existuje důvod se
domnívat, že majitel či držitel nástrojů trestné činnosti nebo výnosů
nebo osoba je kontrolující se bude snažit zmařit výkon rozhodnutí
nařizujícího propadnutí;
e) zachycovat elektronickou komunikaci podezřelé nebo obviněné
osoby, která probíhá prostřednictvím libovolných prostředků
používaných touto osobou pro elektronickou komunikaci;
f) sledovat a vyhledávat jakýkoli předmět technickými prostředky,
včetně sledovaných zásilek s věcmi.

413/2005
177/2008
41/2009
301/2016
55/2017
178/2018

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, k zjištění povahy,
rozsahu nebo umístění věcí pro účely jejich zajištění, k zjištění
majetkových poměrů obviněného nebo pro účely zajištění výkonu trestní
sankce, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na
potrestání předseda senátu požadovat údaje, které jsou předmětem
bankovního tajemství, a údaje z evidence investičních nástrojů a
zaknihovaných cenných papírů. V řízení o trestném činu podle § 180
trestního zákoníku může orgán činný v trestním řízení vyžadovat
individuální údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické účely.
V trestním řízení, ve kterém lze uložit ochranné opatření zabrání části
majetku, může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na
potrestání předseda senátu žádat od správce daně informace z rozhodnutí
o stanovení daně z příjmů pro účely posouzení splnění podmínek pro
uložení tohoto ochranného opatření nebo pro účely zajištění jeho
výkonu; poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením
povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu. Podmínky, za nichž může
orgán činný v trestním řízení vyžadovat údaje získané při správě daní
pro jiné účely, stanoví zvláštní zákon. Údaje získané podle tohoto
ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož rámci
byly vyžádány.
(3) Z důvodů uvedených v odstavci 2 může předseda senátu a v
přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce nařídit sledování
bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci investičních
nástrojů nebo zaknihovaných cenných papírů podle jiných právních
předpisů, a to nejvýše po dobu šesti měsíců. Trvá-li účel, pro který bylo
sledování účtu nařízeno, i po této době, může toto sledování prodloužit
na základě příkazu soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení
na návrh státního zástupce soudce krajského soudu o dalších šest
měsíců, a to i opakovaně. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze
využít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož rámci byly získány.
(4) Plnění povinností podle odstavce 1 lze odmítnout s odkazem na
povinnost zachovávat tajnost utajovaných informací chráněných
zvláštním zákonem nebo státem uloženou nebo uznanou povinnost
mlčenlivosti; to neplatí,
a) jestliže osoba, která tyto povinnosti má, by se jinak vystavila
nebezpečí trestního stíhání pro neoznámení nebo nepřekažení trestného
činu, nebo
b) při vyřizování dožádání orgánu činného v trestním řízení o trestném
činu, kde dožádaná osoba je současně oznamovatelem trestného činu.
Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se podle tohoto zákona
nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není vymezen zákonem, ale
vyplývá z právního úkonu učiněného na základě zákona.
(5) Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely
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Číslo Sb. / ID

141/1961
ve znění
55/2017

141/1961
ve znění
55/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

trestního řízení sdělovat informace, které jsou podle takového zákona
utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto
informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce.
Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti advokáta podle zákona o
advokacii.
§ 78
(1) Kdo má u sebe věc, která může sloužit pro důkazní účely, je povinen
ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu
orgánu; je-li ji nutno pro účely náležitého zjištění skutečností důležitých
pro trestní řízení zajistit, je povinen takovou věc na vyzvání těmto
orgánům vydat. Při vyzvání je třeba ho upozornit na to, že nevyhoví-li
výzvě, může mu být věc odňata, jakož i na jiné následky nevyhovění (§
66). Vyzvat k předložení nebo vydání věci je oprávněn předseda senátu,
v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán.
(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na listinu nebo na jiný
hmotný nosič obsahující obrazový, zvukový nebo datový záznam,
jejichž obsah se týká okolnosti, o které platí zákaz výslechu, ledaže
došlo k zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo k zproštění
povinnosti mlčenlivosti.
(3) Nikoho nelze nutit, aby předložil nebo vydal věc, jež v době, kdy je
požádáno o její předložení nebo vydání, může sloužit jako důkaz proti
němu nebo proti jeho osobě blízké; tím nejsou dotčena ustanovení o
odnětí věci, domovní prohlídce, prohlídce jiných prostor a pozemků a
osobní prohlídce.
(4) Je-li to potřebné pro účely zabránění zmaření propadnutí nebo
zabrání věci, orgán činný v trestním řízení uvedený v odstavci 1 vydá
příkaz, že osoba, jíž byla věc zajištěna, nesmí po dobu zajištění takovou
věc převést na jinou osobu nebo ji zatížit. Právní jednání učiněné v
rozporu s tímto zákazem je neplatné; soud k neplatnosti přihlédne i bez
návrhu. O tom je třeba tuto osobu poučit.
(5) Osobě, která předložila nebo vydala věc, jež může sloužit pro
důkazní účely, vydá orgán, který úkon provedl, ihned písemné potvrzení
o převzetí věci nebo opis protokolu; věc v nich musí být dostatečně
přesně popsána, tak, aby bylo možné určit její totožnost.
(6) Orgán činný v trestním řízení, kterému byla vydána věc, jež může
sloužit pro důkazní účely, ji převezme do úschovy.
§ 79a odst. 1 (1) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že určitá věc je nástrojem
nebo výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a v přípravném
řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o zajištění takové
věci. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí
souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního zástupce není
třeba v naléhavých případech, které nesnesou odkladu. Policejní orgán je
v takovém případě povinen do 48 hodin své rozhodnutí předložit
státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší. Proti
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
558/1991
292/1993

§ 82

141/1961
ve znění
265/2001

141/1961
ve znění
177/2008
41/2009
459/2011
150/2016
287/2018

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost.
(1) Domovní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že v bytě
nebo v jiné prostoře sloužící k bydlení nebo v prostorách k nim
náležejících (obydlí) je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení.
(2) Z důvodů uvedených v odstavci 1 lze vykonat i prohlídku prostor
nesloužících k bydlení (jiných prostor) a pozemků, pokud nejsou veřejně
přístupné.
(3) Osobní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že někdo má
u sebe věc důležitou pro trestní řízení.
(4) U osoby zadržené a u osoby, která byla zatčena nebo která se bere do
vazby, lze vykonat osobní prohlídku též tehdy, je-li tu podezření, že má
u sebe zbraň nebo jinou věc, jíž by mohla ohrozit život nebo zdraví
vlastní nebo cizí.
§ 87b odst. 1 (1) Státní zástupce může v přípravném řízení nařídit, aby zásilka, u níž
je důvodné podezření, že obsahuje věci uvedené v § 87a, byla sledována,
jestliže je to třeba k objasnění trestného činu nebo odhalení všech jeho
pachatelů a zjištění potřebných skutečností jiným způsobem by bylo
neúčinné nebo podstatně ztížené. Sledování zásilky provede podle
pokynu státního zástupce policejní orgán; vůči osobám, které se
sledovanou zásilkou nakládají, přitom neprovádí žádné úkony směřující
k vydání nebo odnětí věci. O průběhu sledování zásilky se sepíše
protokol a podle potřeby se pořídí též obrazový nebo jiný záznam.
§ 88 odst. 1 (1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný
čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 trestního zákoníku,
porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1
písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, zjednání výhody při zadání
veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256
trestního zákoníku, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné
soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy při veřejné dražbě podle
§ 258 trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
trestního zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání
zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz k
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně
předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní
řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak
jeho
dosažení
podstatně
ztížené.
Odposlech
a
záznam
telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v
trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a
záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je
nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým
obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

141/1961
ve znění
273/2012

141/1961
ve znění
265/2001

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol
o zničení záznamu založí do spisu.
§ 88a odst. 1 (1) Je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný
čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně tři roky, pro trestný čin porušení tajemství
dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), pro trestný čin
podvodu (§ 209 trestního zákoníku), pro trestný čin neoprávněného
přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního
zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení
a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního
zákoníku), pro trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního
zákoníku), pro trestný čin nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního
zákoníku), pro trestný čin šíření poplašné zprávy (§ 357 trestního
zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního
zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního
zákoníku), nebo pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje
vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou předmětem
telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních
a zprostředkovacích dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak
nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené, nařídí v řízení
před soudem jejich vydání soudu předseda senátu a v přípravném řízení
nařídí jejich vydání státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu soudce
na návrh státního zástupce. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním
provozu musí být vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního
odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní
řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva
zavazuje. Vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v
příkazu uvedena jeho totožnost, je-li známa.
§ 158c
(1) Předstíraným převodem se rozumí předstírání koupě, prodeje nebo
jiného způsobu převodu předmětu plnění včetně převodu věci,
a) k jejímuž držení je třeba zvláštního povolení,
b) jejíž držení je nepřípustné,
c) která pochází z trestného činu, nebo
d) která je určena ke spáchání trestného činu.
(2) Předstíraný převod lze uskutečnit pouze na základě písemného
povolení státního zástupce.
(3) Nesnese-li věc odkladu, lze předstíraný převod provést i bez
povolení. Policejní orgán je však povinen o povolení bezodkladně
dodatečně požádat, a pokud je do 48 hodin neobdrží, je povinen
provádění předstíraného převodu ukončit a informace, které se v této
souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít.
(4) O předstíraném převodu sepíše policejní orgán záznam, který do 48
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Implementační předpisy ČR

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Článek 30 odst. 2

Aniž je dotčen článek 29, mohou vyšetřovací úkony uvedené v odstavci
1 tohoto článku podléhat podmínkám podle příslušného vnitrostátního
práva, pokud toto právo výslovně stanoví zvláštní omezení pro určité
kategorie osob nebo osoby určitého povolání, jež jsou právně vázány
povinností zachování důvěrnosti.

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 158e
odst. 4

Článek 30 odst. 3

Vyšetřovací úkony uvedené v odst. 1 písm. c), e) a f) tohoto článku
mohou podléhat dalším podmínkám, včetně omezení, stanoveným v
příslušném vnitrostátním právu. Členské státy mohou zejména omezit
uplatňování odst. 1 písm. e) a f) tohoto článku na určité závažné trestné
činy. Členský stát, který má v úmyslu takové omezení uplatnit, oznámí
Úřadu příslušný seznam určitých závažných trestných činů v souladu s
článkem 117.
Evropští pověření žalobci mají pravomoc vyžádat si nebo nařídit ve
svých členských státech vedle úkonů uvedených v odstavci 1 jakákoli
další opatření, která jsou podle vnitrostátního práva v podobných
případech státním zástupcům dostupná.

141/1961
ve znění
265/2001
315/2019

§ 158e
odst. 4

Článek 30 odst. 4

Článek 30 odst. 5

Článek 31 odst. 1

Evropští pověření žalobci mohou úkony a opatření uvedené v odstavcích
1 a 4 nařídit pouze tehdy, pokud existují dostatečné důvody se domnívat,
že by daný konkrétní úkon nebo opatření mohl poskytnout informace
nebo důkazy přínosné pro vyšetřování, a pokud není dostupné opatření,
které by představovalo menší zásah a zároveň by umožnilo dosáhnout
stejného cíle. Postupy a způsoby provádění úkonů a opatření se řídí
příslušným vnitrostátním právem.
Přeshraniční vyšetřování
Evropští pověření žalobci jednají v úzké spolupráci a v přeshraničních
případech si vzájemně pomáhají a pravidelně je spolu konzultují. Má-li
být opatření přijato v jiném členském státě, než je členský stát
evropského pověřeného žalobce, který případ projednává, rozhodne
tento evropský pověřený žalobce o přijetí nezbytného opatření a přidělí

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

hodin doručí státnímu zástupci.
(4) Použití agenta povoluje na návrh státního zástupce vrchního státního PAD
zastupitelství nebo na návrh evropského pověřeného žalobce soudce
vrchního soudu, v jehož obvodu je státní zástupce, podávající návrh,
činný. Návrh na použití agenta může podat i evropský žalobce; v
takovém případě povoluje použití agenta soudce vrchního soudu, v jehož
obvodu by byl činný evropský pověřený žalobce, který by byl jinak
příslušný k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném
řízení. V povolení musí být uveden účel použití a doba, po kterou bude
agent použit, a údaje umožňující identifikaci agenta. Na základě nového
návrhu, obsahujícího vyhodnocení dosavadní činnosti agenta, lze dobu
povolení prodloužit, a to i opakovaně.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

(4) Použití agenta povoluje na návrh státního zástupce vrchního státního PAD
zastupitelství nebo na návrh evropského pověřeného žalobce soudce
vrchního soudu, v jehož obvodu je státní zástupce, podávající návrh,
činný. Návrh na použití agenta může podat i evropský žalobce; v
takovém případě povoluje použití agenta soudce vrchního soudu, v jehož
obvodu by byl činný evropský pověřený žalobce, který by byl jinak
příslušný k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném
řízení. V povolení musí být uveden účel použití a doba, po kterou bude
agent použit, a údaje umožňující identifikaci agenta. Na základě nového
návrhu, obsahujícího vyhodnocení dosavadní činnosti agenta, lze dobu
povolení prodloužit, a to i opakovaně.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 31 odst. 2

Článek 31 odst. 3

Článek 31 odst. 4
Článek 31 odst. 5

Článek 31 odst. 6

Článek 31 odst. 7

Citace ustanovení

je evropskému pověřenému žalobci nacházejícímu se v členském státě,
kde má být toto opatření provedeno.
Evropský pověřený žalobce, který případ projednává, může přidělit
jakákoli opatření, která má k dispozici podle článku 30. Odůvodnění a
přijetí takových opatření se řídí právem členského státu evropského
pověřeného žalobce, který případ projednává. Pokud evropský pověřený
žalobce, který případ projednává, přidělí provedení vyšetřovacího úkonu
jednomu nebo několika evropským pověřeným žalobcům z jiného
členského státu, informuje o tom současně svého dohlížejícího
evropského žalobce.
Pokud se podle práva členského státu pomocného evropského
pověřeného žalobce požaduje pro daný úkon soudní povolení, musí tento
pomocný evropský pověřený žalobce takové povolení obdržet v souladu
s právem daného členského státu.
Je-li soudní povolení pro přidělený úkon zamítnuto, vezme evropský
pověřený žalobce, který případ projednává, přidělení zpět.
Pokud však právo členského státu pomocného evropského pověřeného
žalobce takové soudní povolení nepožaduje, ale požaduje je právo
členského státu evropského pověřeného žalobce, který případ
projednává, získá soudní povolení tento evropský pověřený žalobce a
předloží je spolu s přidělením.
Pomocný evropský pověřený žalobce přidělené opatření provede nebo
nařídí příslušnému vnitrostátnímu orgánu, aby tak učinil.
Pokud se pomocný evropský pověřený žalobce domnívá, že:
a) přidělení je neúplné nebo obsahuje zjevnou chybu;
b) opatření nelze provést ve lhůtě stanovené v přidělení z
opodstatněných a objektivních důvodů;
c) alternativní, avšak méně rušivé opatření by umožnilo dosáhnout
stejných výsledků jako přidělené opatření nebo
d) přidělené opatření neexistuje nebo by nebylo podle práva jeho
členského státu k dispozici v obdobném vnitrostátním případě,
informuje o tom svého dohlížejícího evropského žalobce a konzultuje
evropského pověřeného žalobce, který případ projednává, aby tuto
otázku společně vyřešili.
Pokud přidělené opatření v čistě vnitrostátní situaci neexistuje, ale bylo
by k dispozici v situaci přeshraniční, kterou upravují právní nástroje o
vzájemném uznávání nebo přeshraniční spolupráci, mohou dotčení
evropští pověření žalobci po dohodě s příslušnými dohlížejícími
evropskými žalobci tyto nástroje použít.
Pokud se evropským pověřeným žalobcům nepodaří věc vyřešit do
sedmi pracovních dnů a přidělení je zachováno, předá se věc příslušné
stálé komoře. Totéž platí, i pokud přidělené opatření nebylo provedeno
ve lhůtě stanovené v přidělení nebo v přiměřené lhůtě.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Článek 31 odst. 8

Příslušná stálá komora evropské pověřené žalobce zabývající se daným
případem v nezbytném rozsahu vyslechne a poté v souladu s příslušným
vnitrostátním právem i tímto nařízením bez zbytečného odkladu
rozhodne, zda a v jaké lhůtě provede pomocný evropský pověřený
žalobce potřebné přidělené opatření nebo náhradní opatření, a toto
rozhodnutí sdělí danému evropskému pověřenému žalobci
prostřednictvím příslušného evropského žalobce.
Výkon přidělených opatření
Přidělená opatření se provádějí v souladu s tímto nařízením a právem
členského státu pomocného evropského pověřeného žalobce. Dodržují
se formální náležitosti a postupy výslovně uvedené evropským
pověřeným žalobcem, který případ projednává, pokud nejsou v rozporu
se základními právními zásadami členského státu pomocného
evropského pověřeného žalobce.
Zatčení v průběhu přípravného řízení a přeshraniční předávání
Evropský pověřený žalobce, který případ projednává, může nařídit
zatčení podezřelé či obviněné osoby nebo její vzetí do vazby v souladu s
vnitrostátním právem použitelným v obdobných vnitrostátních
případech, nebo může o toto zatčení či vzetí do vazby požádat.

Článek 32

Článek 33 odst. 1

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

141/1961
ve znění
558/1991
274/2008
459/2011
57/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 69

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Poznámka

(1) Jestliže je dán některý z důvodů vazby (§ 67) a obviněného nelze PAD
předvolat, předvést nebo zadržet a zajistit tak jeho přítomnost u
výslechu, vydá v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a
v řízení před soudem předseda senátu příkaz, aby byl obviněný zatčen.
(2) Příkaz k zatčení musí vedle údajů zajišťujících, že obviněný nebude
zaměněn s jinou osobou, obsahovat stručný popis skutku, pro nějž je
obviněný stíhán, označení trestného činu, který se v tomto skutku
spatřuje, a přesný popis důvodů, pro které se příkaz k zatčení vydává.
(3) Zatčení provedou na podkladě příkazu policejní orgány, které jsou
též povinny, je-li toho k provedení příkazu třeba, vypátrat pobyt
obviněného.
(4) Zatčená osoba má právo zvolit si obhájce, mluvit s ním bez
přítomnosti třetí osoby a radit se s ním již v průběhu zatčení. Zatčená
osoba má dále právo na své náklady komunikovat prostřednictvím
písemných sdělení nebo telefonu s osobou, kterou sama určí, je-li to
technicky možné a pokud to okolnosti umožňují, zejména neohrozí-li to
dosažení účelu trestního řízení nebo nebrání-li tomu zájem na ochraně
oběti; tato komunikace podléhá kontrole. Zatčený cizinec má právo, aby
byl o jeho zatčení vyrozuměn konzulární úřad státu, jehož je občanem, a
právo na komunikaci s tímto konzulárním úřadem. Nemá-li zatčený
cizinec dostatek finančních prostředků, komunikace s konzulárním
úřadem se mu umožní bezplatně. O těchto právech je třeba zatčenou
osobu poučit a poskytnout jí plnou možnost jejich uplatnění.
(5) Policejní orgán, který obviněného na základě příkazu zatkl, je
povinen ho neodkladně, nejpozději však do 24 hodin, dodat soudu, jehož
soudce příkaz vydal, nebo na místo umožňující tomuto soudu provést
výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení; není-li to
výjimečně možné vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, musí být
obviněný dodán nejpozději 24 hodin od zatčení jinému věcně

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Článek 33 odst. 2 Pokud je nezbytné zatknout a předat osobu, která nepobývá v členském 104/2013
státě, v němž se nachází evropský pověřený žalobce, který případ
projednává, vydá tento žalobce evropský zatýkací rozkaz v souladu s
rámcovým rozhodnutím Rady 2002/584/SVV nebo požádá příslušný
orgán dotyčného členského státu, aby takový rozkaz vydal.

§ 190

Článek 34 odst. 1

283/1993
ve znění
315/2019

§ 4 odst. 1
písm. a)

283/1993
ve znění
315/2019

§ 4 odst. 1
písm. a)

Článek 34 odst. 2

Článek 34 odst. 3

Postoupení a předání řízení vnitrostátním orgánům
Pokud z vyšetřování vedeného Úřadem vyplyne, že skutečnosti, které
byly předmětem vyšetřování, nenaplňují skutkovou podstatu trestného
činu, pro který je příslušný podle článků 22 a 23, rozhodne příslušná
stálá komora bez zbytečného odkladu o postoupení případu příslušným
vnitrostátním orgánům.
Pokud z vyšetřování vedeného Úřadem vyplyne, že již nejsou plněny
zvláštní podmínky pro výkon jeho pravomoci uvedené v čl. 25 odst. 2 a
3, rozhodne příslušná stálá komora bez zbytečného odkladu a před
zahájením trestního stíhání u vnitrostátních soudů o postoupení dané
věci příslušným vnitrostátním orgánům.
Pokud se kolegium s ohledem na trestné činy, které způsobily nebo by
mohly způsobit škodu finančním zájmům Unie v hodnotě nižší než 100
000 EUR, domnívá, že vzhledem ke stupni závažnosti trestného činu
nebo složitosti řízení v konkrétním případě není třeba, aby byl daný
případ vyšetřován nebo trestně stíhán na úrovni Unie, a že by to bylo v
zájmu účinnosti vyšetřování nebo trestního stíhání, vydá v souladu s čl.

Citace ustanovení

příslušnému soudu. Nestane-li se tak, musí být obviněný propuštěn na
svobodu.
(6) Soudce soudu, který příkaz k zatčení vydal, musí obviněného
neprodleně vyslechnout, rozhodnout o vazbě a toto rozhodnutí oznámit
obviněnému do 24 hodin od doby, kdy byl obviněný dodán na místo
výslechu. Provádí-li výslech obviněného výjimečně jiný věcně příslušný
soudce, jemuž byl obviněný dodán vzhledem k nepředvídatelným
okolnostem, informuje o jeho výsledku soudce soudu, který příkaz k
zatčení vydal. Tento soudce po získání informace o výslechu rozhodne o
vazbě a své rozhodnutí oznámí prostřednictvím soudce provádějícího
výslech obviněnému. Není-li obviněnému rozhodnutí o vazbě oznámeno
do 24 hodin od doby, kdy byl dodán na místo výslechu, musí být
propuštěn na svobodu. Obviněný má právo požadovat, aby obhájce byl
přítomen při jeho výslechu, pokud je v uvedené lhůtě dosažitelný.
(7) Obviněného, který byl vzat do vazby, dodají do místa výkonu vazby
policejní orgány.
Evropským zatýkacím rozkazem se rozumí rozhodnutí
a) soudu České republiky vydané za účelem zatčení a předání osoby z
jiného členského státu do České republiky k trestnímu stíhání nebo k
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody, nebo
b) justičního orgánu jiného členského státu vydané za účelem zatčení a
předání osoby do tohoto členského státu k trestnímu stíhání nebo k
výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody.
(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným
zákonem
a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly
vyplývající z trestního řádu, nestanoví-li jinak nařízení o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce,
(…)
(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným
zákonem
a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly
vyplývající z trestního řádu, nestanoví-li jinak nařízení o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce,
(…)
Nerelevantní z hlediska adaptace.
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Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
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evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 34 odst. 4

Článek 34 odst. 5

Článek 34 odst. 6
Článek 34 odst. 7

Článek 34 odst. 8

Článek 35 odst. 1

Citace ustanovení

9 odst. 2 obecné pokyny umožňující stálé komoře postoupit případ
příslušným vnitrostátním orgánům.
Tyto pokyny rovněž umožní stálým komorám postoupit případ
příslušným vnitrostátním orgánům, pokud Úřad vykonává pravomoc v
souvislosti s trestnými činy uvedenými v čl. 3 odst. 2 písm. a) a b)
směrnice (EU) 2017/1371 a pokud škoda, která byla nebo by mohla být
způsobena finančním zájmům Unie, nepřesahuje škodu, která byla nebo
by mohla být způsobena jiné oběti.
S cílem zajistit soudržné uplatňování pokynů podá každá stálá komora
každoročně zprávu kolegiu o jejich uplatňování.
Taková postoupení zahrnují rovněž neoddělitelně spjaté trestné činy v
pravomoci Úřadu uvedené v čl. 22 odst. 3.
Stálá komora sdělí evropskému nejvyššímu žalobci jakékoli rozhodnutí
o postoupení případu vnitrostátním orgánům podle odstavce 3. Evropský
nejvyšší žalobce může do tří dnů po obdržení této informace požádat
stálou komoru o přezkum jejího rozhodnutí, pokud se evropský nejvyšší
žalobce domnívá, že je to třeba pro zajištění soudržnosti politiky Úřadu
v oblasti postupování případů. Je-li evropský nejvyšší žalobce členem
příslušné stálé komory, vykoná právo na podání žádosti o uvedený
přezkum některý z náměstků evropského nejvyššího žalobce.
Pokud příslušné vnitrostátní orgány nevysloví souhlas s převzetím
případu podle odstavce 2 a 3 ve lhůtě nejvýše třiceti dnů, je k
vyšetřování nebo k odložení případu v souladu s pravidly stanovenými v
tomto nařízení i nadále příslušný Úřad.
Má-li Úřad v úmyslu případ odložit v souladu s čl. 39 odst. 3, postoupí
jej stálá komora neprodleně vnitrostátnímu orgánu, pokud o to tento
orgán požádá.
Pokud se vnitrostátní orgán v důsledku postoupení podle odstavců 1, 2
nebo 3 tohoto článku a podle čl. 25 odst. 3 rozhodne zahájit vyšetřování,
předá mu Úřad spis, upustí od přijímání dalších opatření v oblasti
vyšetřování nebo trestního stíhání a případ uzavře.
Dojde-li k předání spisu podle odstavců 1, 2 nebo 3 tohoto článku a
podle čl. 25 odst. 3, uvědomí Úřad o této skutečnosti příslušné orgány,
instituce a jiné subjekty Unie a ve vhodných případech v souladu s
vnitrostátním právem i podezřelé nebo obviněné osoby a oběti trestného
činu.
Skončení vyšetřování
Pokud evropský pověřený žalobce, který případ projednává, považuje
vyšetřování za dokončené, předloží dohlížejícímu evropskému žalobci
zprávu obsahující stručné vylíčení případu a návrh rozhodnutí o tom,
zda vést trestní stíhání u vnitrostátního soudu, nebo zda zvážit
postoupení případu, jeho odložení nebo zvláštní způsob řízení podle
článku 34, 39 nebo 40. Dohlížející evropský žalobce tyto dokumenty

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
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Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
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Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

předá příslušné stálé komoře, a pokud to považuje za nezbytné, připojí
vlastní posouzení. Pokud stálá komora přijme podle čl. 10 odst. 3
rozhodnutí navržené evropským pověřeným žalobcem, postupuje tento
žalobce v dané věci v souladu s ním.
Článek 35 odst. 2 Jestliže stálá komora dospěje na základě obdržených zpráv k závěru, že
rozhodnutí navržené evropským pověřeným žalobcem nepřijme,
provede v případě potřeby před přijetím konečného rozhodnutí nebo
před udělením dalších pokynů evropskému pověřenému žalobci vlastní
přezkum spisu.
Článek 35 odst. 3 Pokud Evropský pověřený žalobce ve své zprávě navrhne podání
obžaloby buď u soudu členského státu, ve kterém se nachází, nebo v
souladu s čl. 26 odst. 4 u soudu jiného členského státu, který je pro daný
případ příslušný, uvede pro to ve zprávě dostatečné důvody.
Článek 36 odst. 1 Trestní stíhání u vnitrostátních soudů
Pokud evropský pověřený žalobce předloží návrh rozhodnutí
navrhujícího podat obžalobu, rozhodne o něm stálá komora postupy
stanovenými v článku 35 do 21 dnů. Pokud návrh rozhodnutí navrhuje
podat obžalobu, nemůže stálá komora rozhodnout o odložení případu.
Článek 36 odst. 2 Pokud stálá komora nepřijme rozhodnutí do 21 dní, považuje se
rozhodnutí navržené evropským pověřeným žalobcem za přijaté.
Článek 36 odst. 3 Je-li pro daný případ příslušných více členských států, stálá komora
zpravidla rozhodne předložit případ k trestnímu stíhání v členském státě
evropského pověřeného žalobce, který případ projednává. Při zohlednění
zprávy předložené podle čl. 35 odst. 1 však může stálá komora při
existenci dostatečně pádných důvodů rozhodnout, že případ předloží k
trestnímu stíhání v jiném členském státě, přičemž zohlední kritéria
uvedená v čl. 26 odst. 4 a 5, a dá evropskému pověřenému žalobci
daného členského státu odpovídající pokyn.
Článek 36 odst. 4 Na návrh evropského pověřeného žalobce, který případ projednává,
může příslušná stálá komora dříve, než rozhodne o podání obžaloby,
spojit několik případů, v nichž bylo vyšetřování vedeno různými
evropskými pověřenými žalobci proti téže osobě nebo osobám, s cílem
trestně stíhat tyto případy před soudy jediného členského státu, který je
podle svého práva pro každý z těchto případů příslušný.
Článek 36 odst. 5 Po přijetí rozhodnutí o členském státě, v němž má být případ předložen
k trestnímu stíhání, se na základě vnitrostátního práva určí příslušný
vnitrostátní soud tohoto členského státu.

Článek 36 odst. 6

Je-li to nezbytné pro účely zpětného získání finančních prostředků,
následných správních opatření nebo sledování, vyrozumí ústředí
příslušné vnitrostátní orgány, zúčastněné osoby a příslušné orgány,

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

instituce a jiné subjekty Unie o rozhodnutí zahájení trestního stíhání.
Pokud má evropský pověřený žalobce v návaznosti na rozhodnutí soudu
rozhodnout, zda podat opravný prostředek, předloží zprávu spolu s
návrhem rozhodnutí příslušné stálé komoře a vyčká jejích pokynů.
Jestliže mu lhůta stanovená vnitrostátním právem vyčkání těchto pokynů
neumožňuje, je oprávněn podat opravný prostředek i bez předchozích
pokynů stálé komory, přičemž jí neprodleně poté podá zprávu. Stálá
komora dá pak evropskému pověřenému žalobci pokyn k zachování
nebo zpětvzetí opravného prostředku. Stejný postup se uplatní i tehdy,
pokud má evropský pověřený žalobce, který případ projednává, v
průběhu soudního řízení a v souladu s příslušným vnitrostátním právem
zaujmout postoj, který by vedl k odložení případu.
Článek 37 odst. 1 Důkazy
141/1961
Důkazy, které žalobci Úřadu nebo žalovaný předloží soudu, nelze ve znění
odmítnout pouze z důvodu, že byly shromážděny v jiném členském státě 265/2001
nebo v souladu s právem jiného členského státu.

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Článek 36 odst. 7

Článek 37 odst. 2
Článek 38

Článek 39 odst. 1

Tímto nařízením není dotčeno právo soudu, u něhož probíhá soudní 141/1961
řízení, na nezávislé posouzení důkazů předložených žalovaným nebo
žalobci Úřadu.
Nakládání s propadlým majetkem
Pokud v souladu s požadavky a postupy podle vnitrostátního práva,
včetně vnitrostátních právních předpisů provádějících směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU, rozhodne příslušný
vnitrostátní soud s konečnou platností o propadnutí majetku
souvisejícího s trestným činem v působnosti Úřadu nebo výnosů z něj,
naloží se s takovým majetkem nebo výnosy podle příslušného
vnitrostátního práva. Tímto ustanovením není nepříznivě dotčeno právo
Unie nebo jiných obětí na náhradu škody, která jim vznikla.
Odložení případu
Pokud je trestní stíhání podle práva členského státu, v němž se nachází
evropský pověřený žalobce, který případ projednává, nemožné,
rozhodne stálá komora na základě zprávy poskytnuté v souladu s čl. 35
odst. 1 evropským pověřeným žalobcem, který případ projednává, o
odložení případu proti určité osobě z jednoho z následujících důvodů:

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska adaptace.

§ 2 odst. 5

§ 2 odst. 6

Vyhodnocení *

Poznámka

NA

Orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a PAD
povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby
byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to
v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Doznání obviněného
nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat
všechny podstatné okolnosti případu. V přípravném řízení orgány činné
v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez
návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v
neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem státní
zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a
provádět důkazy. Státní zástupce je povinen dokazovat vinu
obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil
dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí.
Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního PAD
přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu
jednotlivě i v jejich souhrnu.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 39 odst. 2

Článek 39 odst. 3

Článek 39 odst. 4

Článek 40 odst. 1

Citace ustanovení

a) úmrtí podezřelé nebo obviněné osoby nebo likvidace podezřelé nebo
obviněné právnické osoby;
b) nepříčetnost podezřelé nebo obviněné osoby;
c) amnestie udělená podezřelé nebo obviněné osobě;
d) imunita udělená podezřelé nebo obviněné osobě, pokud nebyla
zrušena;
e) uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby;
f) v případě podezřelé nebo obviněné osoby již bylo v souvislosti s
tímtéž jednáním vydáno konečné rozhodnutí;
g) nedostatek relevantních důkazů.
Rozhodnutí podle odstavce 1 nebrání dalšímu vyšetřování na základě
nových skutečností, o nichž Úřad v době rozhodnutí nevěděl a s nimiž
byl obeznámen po rozhodnutí. Rozhodnutí znovu zahájit vyšetřování na
základě těchto nových skutečností přijímá příslušná stálá komora.
Má-li Úřad pravomoc podle čl. 22 odst. 3, odloží případ pouze po
konzultaci s příslušnými vnitrostátními orgány členského státu
uvedenými v čl. 25 odst. 6. V relevantních případech postoupí stálá
komora případ příslušným vnitrostátním orgánům v souladu s čl. 34
odst. 6, 7 a 8.
Totéž platí, vykonává-li Úřad pravomoc v souvislosti s trestnými činy
uvedenými v čl. 3 odst. 2 písm. a) a b) směrnice (EU) 2017/1371 a
pokud škoda, která byla nebo by mohla být způsobena finančním
zájmům Unie, nepřesahuje škodu, která byla nebo by mohla být
způsobena jiné oběti.
Úřad odložení případu úředně oznámí příslušným vnitrostátním
orgánům a uvědomí o něm příslušné orgány, instituce a jiné subjekty
Unie a ve vhodných případech podle vnitrostátního práva i podezřelé
nebo obviněné osoby a oběti trestného činu. Odložené případy mohou
být rovněž postoupeny úřadu OLAF nebo příslušným vnitrostátním
správním nebo justičním orgánům pro účely zpětného získání finančních
prostředků nebo jiných následných správních opatření.
Zvláštní způsoby řízení
Pokud příslušné vnitrostátní právo umožňuje zvláštní způsob řízení,
jehož cílem je konečné rozhodnutí ve věci na základě podmínek
dohodnutých s podezřelou osobou, může evropský pověřený žalobce,
který případ projednává, v souladu s čl. 10 odst. 3 a čl. 35 odst. 1
navrhnout příslušné stálé komoře, aby použila tento způsob řízení v
souladu s podmínkami stanovenými ve vnitrostátním právu.
Pokud Úřad vykonává pravomoc v souvislosti s trestnými činy
uvedenými v čl. 3 odst. 2 písm. a) a b) směrnice (EU) 2017/1371 a
pokud škoda, která byla nebo by mohla být způsobena finančním
zájmům Unie, nepřesahuje škodu, která byla nebo by mohla být
způsobena jiné oběti, konzultuje evropský pověřený žalobce, který

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 40 odst. 2

Článek 40 odst. 3

Článek 41 odst. 1

Článek 41 odst. 2

Citace ustanovení

případ projednává, vnitrostátní orgány pověřené trestním stíháním dříve,
než navrhne použít zvláštní způsob řízení.
Stálá komora rozhodne o návrhu evropského pověřeného žalobce, který
případ projednává, přičemž zohlední tyto důvody:
a) závažnost trestného činu zejména na základě způsobené škody;
b) ochotu podezřelého pachatele nahradit škodu způsobenou
protiprávním jednáním;
c) použití zvláštního způsobu řízení by bylo v souladu s obecnými cíli a
základními zásadami Úřadu, jak jsou stanoveny v tomto nařízení.
Kolegium přijme v souladu s čl. 9 odst. 2 pokyny k uplatňování těchto
důvodů.
Pokud stálá komora s návrhem souhlasí, použije evropský pověřený
žalobce, který případ projednává, zvláštní způsob řízení v souladu s
podmínkami stanovenými vnitrostátním právem a zaznamená tuto
skutečnost v systému správy případů. Po dokončení zvláštního způsobu
řízení po splnění podmínek dohodnutých s podezřelou osobou vydá stálá
komora evropskému podezřelému žalobci pokyn k tomuto způsobu
řízení s cílem vydat v daném případě konečné rozhodnutí.
Rozsah práv podezřelých a obviněných osob
Činnosti Úřadu jsou prováděny při plném dodržování práv podezřelých
a obviněných osob zakotvených v Listině, včetně práva na spravedlivý
proces a práva na obhajobu.
Každá podezřelá nebo obviněná osoba má v trestním řízení prováděném
Úřadem alespoň následující procesní práva stanovená právem Unie,
včetně směrnic týkajících se práv podezřelých a obviněných osob v
trestním řízení, jak byly provedeny ve vnitrostátním právu:
a) právo na tlumočení a překlad podle směrnice 2010/64/EU;
b) právo na informace a přístup k materiálům o případu podle směrnice
2012/13/EU;
c) právo na přístup k obhájci a právo na komunikaci se třetími osobami a
jejich informování v případě zatčení podle směrnice 2013/48/EU;
d) právo nevypovídat a právo na presumpci neviny podle směrnice (EU)
2016/343;
e) právo na právní pomoc podle směrnice (EU) 2016/1919.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

141/1961
ve znění
265/2001
384/2008
193/2012
105/2013
141/2014

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 28

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Poznámka

(1) Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného PAD
procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst.
14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka
osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než některým z komunikačních
systémů neslyšících a hluchoslepých osob. Tlumočník může být zároveň
zapisovatelem. Neuvede-li obviněný jazyk, který ovládá, nebo uvede-li
jazyk či dialekt, který není jazykem jeho národnosti nebo úředním
jazykem státu, jehož je občanem, a pro takový jazyk nebo dialekt není
zapsána žádná osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví orgán činný v
trestním řízení tlumočníka pro jazyk jeho národnosti nebo úřední jazyk
státu, jehož je občanem. Jde-li o osobu bez státního občanství, rozumí se
jím stát, kde má trvalý pobyt, nebo stát jeho původu. Využije-li
obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibraný tlumočník přetlumočí
na jeho žádost i jeho poradu s obhájcem v průběhu procesních úkonů.
(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně
přeložit usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vazbě, usnesení
o nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu, obžalobu,
dohodu o vině a trestu a návrh na její schválení, návrh na potrestání,
rozsudek, trestní příkaz, rozhodnutí o odvolání a o podmíněném
zastavení trestního stíhání; to neplatí, jestliže obviněný po poučení
prohlásí, že pořízení překladu takového rozhodnutí nepožaduje. Týká-li

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

141/1961
ve znění
178/1990
558/1991
292/1993
265/2001
283/2004
539/2004
141/2014
55/2017
57/2017
203/2019

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 33

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

se takové rozhodnutí více obviněných, přeloží se obviněnému jen ta část
rozhodnutí, která se jej týká, pokud ji lze oddělit od ostatních výroků
rozhodnutí a jejich odůvodnění. Pořízení překladu rozhodnutí a jeho
doručení zajišťuje orgán činný v trestním řízení, o jehož rozhodnutí se
jedná.
(3) Jestliže s doručením rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 je spojen
počátek běhu lhůty a je třeba pořídit písemný překlad takového
rozhodnutí, považuje se rozhodnutí za doručené až doručením
písemného překladu.
(4) Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba obviněnému písemně
přeložit i písemnost neuvedenou v odstavci 2, je-li to zapotřebí pro
zaručení spravedlivého procesu, zejména pro řádné uplatnění práva na
obhajobu, a to v rozsahu určeném orgánem činným v trestním řízení,
který je zcela nezbytný k seznámení obviněného se skutečnostmi, které
jsou mu kladeny za vinu; není-li odůvodněnému návrhu obviněného,
který využil právo uvedené v § 2 odst. 14, na pořízení překladu takové
písemnosti vyhověno, orgán činný v trestním řízení, který řízení vede, o
tom rozhodne usnesením. Namísto písemného překladu podle věty první
lze písemnost nebo její podstatný obsah přetlumočit; ustanovení věty
první se nepoužije, jestliže již byla tato písemnost nebo její podstatný
obsah obviněnému přetlumočena nebo jestliže obviněný po poučení
prohlásí, že pořízení jejího překladu nepožaduje. Proti rozhodnutí podle
věty první je přípustná stížnost. Pořízení překladu a jeho doručení
zajišťuje orgán činný v trestním řízení, který řízení vede.
(5) Práva uvedená v odstavcích 1 a 4 náleží i podezřelému.
(6) Za podmínek uvedených v odstavci 1 je třeba osobě, která je
zadržena či zatčena, bez zbytečného odkladu písemně přeložit též
poučení o jejích právech (§ 33 odst. 6 a § 76 odst. 5).
(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu
kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může
uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a
podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s
ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním
řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o
tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl
vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných
úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu
odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.
Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost
omezena.
(2) Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil
náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení
soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 41 odst. 3

Citace ustanovení

Aniž jsou dotčena práva uvedená v této kapitole, mají podezřelé a
obviněné osoby a ostatní osoby, kterých se řízení Úřadu týká, veškerá
procesní práva, která jsou jim k dispozici podle příslušného
vnitrostátního práva, včetně možnosti provádět důkazy, vyžadovat
jmenování znalců nebo posouzení znalcem a výslech svědků a
požadovat, aby Úřad získal tato opatření v zájmu obhajoby.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

141/1961
ve znění
178/1990
558/1991
292/1993
265/2001
283/2004
539/2004
141/2014
55/2017
57/2017

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 33

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek
prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně
práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na
návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo
za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V případech uvedených
ve větě první a druhé náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát.
(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 jsou oprávněny podat kromě
obviněného a jeho obhájce i osoby uvedené v § 37 odst. 1. Návrh na
rozhodnutí podle odstavce 2 včetně příloh, jimiž má být prokázána jeho
důvodnost, podává obviněný v přípravném řízení prostřednictvím
státního zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v
prvním stupni. Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná stížnost,
jež má odkladný účinek.
(4) Pokud byl pravomocným rozhodnutím podle odstavce 2 obviněnému
přiznán nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou
odměnu a obviněný o ustanovení obhájce požádá, bude mu obhájce
neprodleně ustanoven. Obhájce ustanoví a, pominou-li důvody pro
rozhodnutí podle odstavce 2, ustanovení zruší předseda senátu a v
přípravném řízení soudce. Ustanovení § 38 odst. 2, § 39 odst. 2, § 40 a
40a se použijí obdobně.
(5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy
obviněného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost jejich
uplatnění. Obviněného, který byl zadržen či zatčen, je třeba poučit též o
právu na naléhavou lékařskou pomoc, o maximální lhůtě, po kterou
může být omezen na svobodě, než bude odevzdán soudu, a o právu
nechat vyrozumět konzulární úřad a rodinného příslušníka nebo jinou
fyzickou osobu, u nichž uvede údaje potřebné k vyrozumění.
(6) Orgán činný v trestním řízení, který provedl zadržení či zatčení,
předá obviněnému bez zbytečného odkladu písemné poučení o jeho
právech; obviněnému musí být umožněno si toto poučení přečíst;
obviněný má právo ponechat si toto poučení u sebe po celou dobu
omezení nebo zbavení osobní svobody.
(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu PT
kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může
uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a
podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s
ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním
řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o
tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl
vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných
úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu
odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.
Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

203/2019

Článek 42 odst. 1

Článek 42 odst. 2

Soudní přezkum
Procesní úkony Úřadu, které mají mít právní účinky vůči třetím osobám,
podléhají přezkumu příslušnými vnitrostátními soudy v souladu s
požadavky a postupy stanovenými vnitrostátním právem. Totéž platí pro
případy, kdy Úřad neučiní procesní úkony, které mají mít právní účinky
vůči třetím osobám a k jejichž učinění jej toto nařízení právně zavazuje.
Soudní dvůr má v souladu s článkem 267 Smlouvy o fungování EU

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

omezena.
(2) Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil
náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení
soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu.
Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek
prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně
práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na
návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo
za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V případech uvedených
ve větě první a druhé náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát.
(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 jsou oprávněny podat kromě
obviněného a jeho obhájce i osoby uvedené v § 37 odst. 1. Návrh na
rozhodnutí podle odstavce 2 včetně příloh, jimiž má být prokázána jeho
důvodnost, podává obviněný v přípravném řízení prostřednictvím
státního zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v
prvním stupni. Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná stížnost,
jež má odkladný účinek.
(4) Pokud byl pravomocným rozhodnutím podle odstavce 2 obviněnému
přiznán nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou
odměnu a obviněný o ustanovení obhájce požádá, bude mu obhájce
neprodleně ustanoven. Obhájce ustanoví a, pominou-li důvody pro
rozhodnutí podle odstavce 2, ustanovení zruší předseda senátu a v
přípravném řízení soudce. Ustanovení § 38 odst. 2, § 39 odst. 2, § 40 a
40a se použijí obdobně.
(5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy
obviněného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost jejich
uplatnění. Obviněného, který byl zadržen či zatčen, je třeba poučit též o
právu na naléhavou lékařskou pomoc, o maximální lhůtě, po kterou
může být omezen na svobodě, než bude odevzdán soudu, a o právu
nechat vyrozumět konzulární úřad a rodinného příslušníka nebo jinou
fyzickou osobu, u nichž uvede údaje potřebné k vyrozumění.
(6) Orgán činný v trestním řízení, který provedl zadržení či zatčení,
předá obviněnému bez zbytečného odkladu písemné poučení o jeho
právech; obviněnému musí být umožněno si toto poučení přečíst;
obviněný má právo ponechat si toto poučení u sebe po celou dobu
omezení nebo zbavení osobní svobody.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 42 odst. 3

Článek 42 odst. 4
Článek 42 odst. 5
Článek 42 odst. 6
Článek 42 odst. 7
Článek 42 odst. 8

Článek 43 odst. 1

Citace ustanovení

pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách týkajících se:
a) platnosti procesních úkonů Úřadu, pokud je otázka platnosti vznesena
u kteréhokoli soudu členského státu přímo na základě práva Unie;
b) výkladu nebo platnosti ustanovení práva Unie včetně tohoto nařízení;
c) výkladu článků 22 a 25 tohoto nařízení ve vztahu k jakémukoli sporu
o příslušnost mezi Úřadem a příslušnými vnitrostátními orgány.
Odchylně od odstavce 1 tohoto článku přezkoumá rozhodnutí Úřadu o
odložení případu, pokud jsou zpochybněna přímo na základě práva
Unie, Soudní dvůr v souladu s čl. 263 čtvrtým pododstavcem Smlouvy o
fungování EU.
Soudní dvůr má v souladu s článkem 268 Smlouvy o fungování EU
pravomoc rozhodovat v jakémkoli sporu o náhradu újmy způsobené
Úřadem.
Soudní dvůr má v souladu s článkem 272 Smlouvy o fungování EU
pravomoc rozhodovat v jakémkoli sporu o rozhodčích doložkách
obsažených ve smlouvách uzavřených Úřadem.
Soudní dvůr má v souladu s článkem 270 Smlouvy o fungování EU
pravomoc rozhodovat v jakémkoli sporu o záležitostech zaměstnanců.
Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o odvolání evropského
nejvyššího žalobce podle čl. 14 odst. 5 nebo evropských žalobců podle
čl. 16 odst. 5.
Tímto článkem není dotčen soudní přezkum Soudním dvorem v souladu
s čl. 263 čtvrtým pododstavcem Smlouvy o fungování EU, pokud jde o
rozhodnutí Úřadu, která se týkají práv subjektů údajů podle kapitoly
VIII, a o rozhodnutí Úřadu, která nejsou procesními úkony, jako jsou
rozhodnutí Úřadu týkající se práva veřejnosti na přístup k dokumentům,
rozhodnutí o odvolání evropských pověřených žalobců přijatá podle čl.
17 odst. 3 tohoto nařízení nebo jakákoli jiná správní rozhodnutí.
Přístup Úřadu k informacím
Evropští pověření žalobci musí mít možnost získat veškeré relevantní
informace uložené ve vnitrostátních databázích pro vyšetřování
trestných činů a databázích donucovacích orgánů, jakož i v dalších
příslušných rejstřících orgánů veřejné moci, a to za stejných podmínek,
jaké se v podobných případech uplatňují podle vnitrostátního práva.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

283/1993
ve znění
227/2009
315/2019

§ 12j odst. 1

283/1993
ve znění
227/2009

§ 12j odst. 6

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Poznámka

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje státnímu zastupitelství a Úřadu PAD
evropského veřejného žalobce pro výkon působnosti podle tohoto
zákona a dalších právních předpisů
a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o
obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci
obyvatel3a),
c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to
umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje
pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Policie České republiky poskytuje státnímu zastupitelství a Úřadu
evropského veřejného žalobce pro výkon působnosti podle tohoto
zákona z agendového informačního systému cizinců o cizincích údaje, a

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Barbora Šváchová, 18. 12. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr. Forejt. 18. 12. 2019
Implementační předpisy ČR

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

293/2013
315/2019
283/1993
ve znění
315/2019

to
(…)
§ 34d odst. 2 (2) Úřad evropského veřejného žalobce je pro výkon své působnosti
oprávněn získávat informace z rejstříků, registrů, evidencí, databází a
seznamů ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako je získává státní
zástupce pro účely trestního řízení.

Vyhodnocení *

Poznámka

9774
Článek 43 odst. 2
Článek 44 odst. 1

Článek 44 odst. 2

Článek 44 odst. 3
Článek 44 odst. 4

Článek 44 odst. 5

Článek 45 odst. 1

Úřad musí mít rovněž možnost získat veškeré relevantní informace,
které spadají do jeho pravomoci, uložené v databázích a rejstřících
orgánů, institucí a jiných subjektů Unie.
Systém správy případů
Úřad zřizuje systém správy případů, který je udržován a spravován v
souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení a v jednacím řádu
Úřadu.
Účelem systému správy případů je:
a) podpora řízení vyšetřování a trestních stíhání vedených Úřadem,
zejména řízením vnitřních toků informací a podporou vyšetřování v
přeshraničních případech;
b) zajištění zabezpečeného přístupu k informacím o vyšetřování a
trestním stíhání na úrovni ústředí a pro evropské pověřené žalobce;
c) umožnění vzájemného provázání informací a získávání údajů pro
operativní analýzy a statistické účely;
d) usnadnění dohledu s cílem zajistit, aby zpracování operativních
osobních údajů bylo zákonné a v souladu s příslušnými ustanoveními
tohoto nařízení.
Systém správy případů může být připojen k zabezpečenému
telekomunikačnímu spojení uvedenému v článku 9 rozhodnutí Rady
2008/976/SVV.
Systém správy případů obsahuje:
a) rejstřík informací získaných Úřadem v souladu s článkem 24, včetně
veškerých rozhodnutí ve vztahu k těmto informacím;
b) seznam všech spisů;
c) veškeré informace ze spisů uložených v systému správy případů v
elektronické podobě v souladu s čl. 45 odst. 3.
Seznam nesmí obsahovat žádné operativní osobní údaje kromě údajů
nezbytných k identifikaci případů nebo určení vzájemných vazeb mezi
různými spisy.
Pro účely zpracování operativních osobních údajů může Úřad vytvořit
jiné automatizované soubory údajů než spisy pouze v souladu s tímto
nařízením a s jednacím řádem Úřadu. Podrobnosti týkající se těchto
jiných automatizovaných souborů údajů se oznámí evropskému
inspektorovi ochrany údajů.
Spisy Úřadu

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 45 odst. 2

Článek 45 odst. 3

Citace ustanovení

Pokud se Úřad rozhodne zahájit vyšetřování nebo uplatnit své evokační
právo podle tohoto nařízení, evropský pověřený žalobce, který případ
projednává, vytvoří spis.
Spis musí obsahovat všechny informace a důkazy, které má tento
evropský pověřený žalobce k dispozici, týkající se vyšetřování nebo
trestního stíhání ze strany Úřadu.
Po zahájení vyšetřování se informace uvedené v rejstříku podle čl. 44
odst. 4 písm. a) stávají součástí spisu.
Spis bude spravovat evropský pověřený žalobce, který případ
projednává, v souladu s právními předpisy svého členského státu.
Jednací řád Úřadu může obsahovat pravidla pro organizaci a správu
spisů v rozsahu nezbytném k zajištění toho, aby Úřad fungoval jednotně.
Evropský pověřený žalobce, který případ projednává, umožní
podezřelým a obviněným osobám i dalším osobám, kterých se řízení
týká, přístup ke spisu v souladu s vnitrostátním právem členského státu
tohoto žalobce.

Systém správy případů Úřadu obsahuje veškeré informace a důkazy

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

141/1961
ve znění
57/1965
148/1998
178/1990
292/1993
152/1995
265/2001
413/2005
193/2012
45/2013
105/2013
55/2017

§ 65

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

(1) Obviněný, poškozený a zúčastněná osoba, jejich obhájci a PAD
zmocněnci mají právo nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o
hlasování a osobních údajů svědka podle § 55 odst. 2, činit si z nich
výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich
částí. Totéž právo má zákonný zástupce nebo opatrovník obviněného,
poškozeného nebo zúčastněné osoby, jestliže tyto osoby nejsou plně
svéprávné nebo je-li jejich svéprávnost omezena. Jiné osoby tak mohou
činit se souhlasem předsedy senátu a v přípravném řízení se souhlasem
státního zástupce nebo policejního orgánu, jen pokud je toho třeba k
uplatnění jejich práv.
(2) V přípravném řízení může státní zástupce nebo policejní orgán právo
nahlédnout do spisů a spolu s tím ostatní práva uvedená v odstavci 1 ze
závažných důvodů odepřít. Závažnost důvodů, ze kterých tato práva
odepřel policejní orgán, je na žádost osoby, jíž se odepření týká, státní
zástupce povinen urychleně přezkoumat. Tato práva nelze odepřít
obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost prostudovat
spisy, a při sjednávání dohody o vině a trestu.
(3) Tomu, kdo měl právo být úkonu přítomen, nemůže být odepřeno
nahlédnutí do protokolu o takovém úkonu. Obviněnému a jeho obhájci
nemůže být odepřeno nahlédnutí do usnesení o zahájení trestního stíhání
(§ 160 odst. 1).
(4) Práva státních orgánů a národního člena Eurojustu nahlížet do spisů
podle jiných zákonných předpisů nejsou ustanovením předchozích
odstavců dotčena.
(5) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit takové opatření, aby
byla zachována tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním
zákonem a údajů, na které se vztahuje státem uložená nebo uznaná
povinnost mlčenlivosti.
(6) Při nahlížení do spisů je nutno učinit taková opatření, aby nebyly
zpřístupněny údaje, se kterými se podle § 55 odst. 1 písm. c) mohou
seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a
mediační služby činní v dané věci. V případě žádosti osoby, proti níž se
trestní řízení vede, o sdělení těchto údajů se užije § 55 odst. 1 písm. c)
obdobně.
Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 46

Článek 47 odst. 1

Citace ustanovení

obsažené ve spisu, které mohou být uloženy elektronicky, s cílem
umožnit ústředí, aby mohlo vykonávat své funkce v souladu s tímto
nařízením. Evropský pověřený žalobce, který případ projednává, zajistí,
aby obsah informací v systému správy případů odrážel aktuální stav
spisu, zejména aby byly operativní osobní údaje obsažené v systému
správy případů vymazány nebo opraveny pokaždé, když jsou tyto údaje
vymazány nebo opraveny v odpovídajícím spisu.
Přístup k systému správy případů
Evropský nejvyšší žalobce, náměstci evropského nejvyššího žalobce,
další evropští žalobci a evropští pověření žalobci mají přímý přístup k
rejstříku a k seznamu.
Dohlížející evropský žalobce a příslušná stálá komora mají při výkonu
svých pravomocí v souladu s články 10 a 12 přímý přístup k informacím
elektronicky uloženým v systému správy případů. Dohlížející evropský
žalobce má i přímý přístup ke spisu. Příslušná stálá komora má přístup
ke spisu na svou žádost.
O přístup k informacím uloženým elektronicky v systému správy
případů a k jakémukoli spisu mohou požádat i další evropští pověření
žalobci. O udělení tohoto přístupu dalším evropským pověřeným
žalobcům rozhoduje evropský pověřený žalobce, který případ
projednává, v souladu s příslušným vnitrostátním právem. Není-li
přístup udělen, může být záležitost předána příslušné stálé komoře.
Příslušná stálá komora v nezbytné míře vyslechne dotčené evropské
pověřené žalobce a poté rozhodne v souladu s příslušným vnitrostátním
právem a tímto nařízením.
Jednací řád Úřadu stanoví další pravidla týkající se práva na přístup a
postup pro stanovení úrovně přístupu evropského nejvyššího žalobce,
náměstků evropského nejvyššího žalobce, dalších evropských žalobců,
evropských pověřených žalobců a zaměstnanců Úřadu k systému správy
případů v rozsahu nezbytném k výkonu jejich povinností.
Zásady zpracování osobních údajů
1. Osobní údaje musí být:
a) zpracovávány zákonným a korektním způsobem („zákonnost a
korektnost“);
b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a
nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely
neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu,
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely
se nepovažuje za neslučitelné s původními účely za předpokladu, že
Úřad poskytne vhodné záruky práv a svobod subjektů údajů („účelové
omezení“);
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k
účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“);

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 47 odst. 2

Článek 47 odst. 3

Článek 48 odst. 1
Článek 48 odst. 2
Článek 49 odst. 1

Citace ustanovení

d) přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá
rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím
k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo
opraveny („přesnost“);
e) uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne
delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní
údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely
archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického
výzkumu nebo pro statistické účely, a to za předpokladu, že Úřad
poskytne vhodné záruky práv a svobod subjektů údajů, zejména
provedením příslušných technických a organizačních opatření
požadovaných tímto nařízením („omezení uložení“);
f) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních
údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo
organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním
a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a
důvěrnost“).
Úřad při zcela nebo částečně automatizovaném zpracování osobních
údajů a při neautomatizovaném zpracování těch osobních údajů, které
jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny, odpovídá za
dodržení odstavce 1 a musí být schopen toto dodržení souladu doložit
(„odpovědnost“).
Zpracování prováděné Úřadem pro kterýkoli účel uvedený v článku 49
jiný než ten, pro nějž byly operativní osobní údaje shromážděny, je
přípustné, pokud:
a) je Úřad oprávněn zpracovávat takové operativní osobní údaje pro
takový účel v souladu s tímto nařízením a
b) je zpracování pro tento jiný účel nezbytné a přiměřené v souladu s
právem Unie a
c) případné použití těchto operativních osobních údajů není zakázáno
příslušnými vnitrostátním procesním právem upravujícím vyšetřovací
úkony provedené v souladu s článkem 30. Rozhodným vnitrostátním
procesním právem je právo členského státu, ve kterém byly údaje
získány.
Administrativní osobní údaje
Na všechny administrativní osobní údaje zpracovávané Úřadem se
vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.
Úřad určí maximální doby uložení administrativních osobních údajů v
ustanoveních o ochraně údajů ve svém jednacím řádu.
Zpracování operativních osobních údajů
Úřad zpracovává operativní osobní údaje automatizovanými prostředky
nebo ve strukturovaných, ručně vedených spisech v souladu s tímto
nařízením a pouze k následujícím účelům:

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

88

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Barbora Šváchová, 18. 12. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr. Forejt. 18. 12. 2019

Pd4 k MV-141013-83_LG-2018 DEPO_Či_ST4.doc

Poznámka

str. 54 z

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 49 odst. 2

Článek 49 odst. 3

Článek 49 odst. 4

Článek 49 odst. 5
Článek 49 odst. 6

Článek 50 odst. 1

Článek 50 odst. 2

Citace ustanovení

a) vyšetřování a stíhání trestných činů vedená v souladu s tímto
nařízením, nebo
b) výměna informací s příslušnými orgány členských států Evropské
unie a ostatními orgány, institucemi a jinými subjekty Unie v souladu s
tímto nařízením, nebo
c) spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v
souladu s tímto nařízením.
Kategorie operativních osobních údajů a kategorie subjektů údajů,
jejichž operativní osobní údaje může Úřad pro každý účel podle
odstavce 1 tohoto článku zpracovat v rejstříku uvedeném v čl. 44 odst. 4
písm. b), jsou uvedeny v příloze v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v
souladu s článkem 115, jimiž sestaví seznam kategorií operativních
osobních údajů a kategorií subjektů údajů uvedených v odstavci 2 tohoto
článku a tento seznam aktualizovat, aby se zohlednil vývoj informačních
technologií a pokrok v oblasti informační společnosti.
Ve zvláště závažných naléhavých případech se na akty v přenesené
pravomoci podle tohoto odstavce použije postup stanovený v článku
116.
Úřad může dočasně zpracovávat operativní osobní údaje s cílem zjistit,
zda jsou tyto údaje důležité pro jeho úkoly a pro účely uvedené v
odstavci 1. Kolegium na návrh evropského nejvyššího žalobce a po
konzultaci evropského inspektora ochrany údajů stanoví podmínky pro
zpracování těchto operativních osobních údajů, zejména pokud jde o
přístup k nim a jejich používání, jakož i maximální doby uložení a lhůty
pro vymazání údajů.
Úřad zpracovává operativní osobní údaje tak, aby bylo možné stanovit,
který orgán je poskytl nebo odkud byly získány.
Při uplatňování článků 57 až 62 Úřad v relevantních případech v souladu
s vnitrostátním procesním právem jedná s ohledem na povinnost
poskytnout subjektu údajů informace a s ohledem na možnost od
poskytnutí těchto informací upustit, omezit je či je odložit. Evropský
pověřený žalobce, který případ projednává, před přijetím rozhodnutí ve
vztahu k článkům 57 až 62 případně konzultuje další evropské pověřené
žalobce, jichž se případ týká.
Doba uložení operativních osobních údajů
Úřad průběžně přezkoumává potřebu uložení zpracovávaných
operativních osobních údajů. Tento přezkum provádí nejpozději tři roky
po prvním zpracování daných osobních údajů a poté každé tři roky.
Jsou-li operativní osobní údaje uloženy po dobu delší než pět let, musí o
tom být informován evropský inspektor ochrany údajů.
Operativní osobní údaje zpracovávané Úřadem nesmějí být uloženy po
dobu delší než pět let ode dne, kdy rozhodnutí o zproštění viny týkající

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

se daného případu nabylo právní moci; pokud byl obžalovaný shledán
vinným, doba uložení se prodlužuje až do okamžiku, kdy je uložený
trest vykonán nebo kdy ho podle práva členského státu, ve kterém bylo
rozhodnutí vydáno, již nelze vykonat.
Článek 50 odst. 3 Než uplyne některá ze lhůt uvedených v odstavci 2, přezkoumá Úřad
potřebu dalšího uložení operativních osobních údajů, pokud a dokud je
to nezbytné pro plnění jeho úkolů. Důvody pro další uložení musí být
doloženy a zaznamenány. Není-li přijato žádné rozhodnutí o dalším
uložení operativních osobních údajů, jsou tyto údaje automaticky
vymazány.
Článek 51
Rozlišování mezi různými kategoriemi subjektů údajů
Úřad, v příslušných případech a pokud je to možné, jasně rozlišuje mezi
operativními osobními údaji různých kategorií subjektů údajů,
například:
a) osob, u nichž existují závažné důvody se domnívat, že spáchaly
trestný čin nebo se jej chystají spáchat;
b) osob odsouzených za trestný čin;
c) osob, které se staly obětí trestného činu nebo u kterých některé
skutečnosti vedou k domněnce, že by obětí trestného činu mohly být, a
d) třetích stran v souvislosti s trestným činem, například osob, které by
mohly být předvolány jako svědci při vyšetřování trestného činu nebo
při následném trestním řízení nebo které mohou poskytnout informace o
trestných činech, nebo kontaktních osob či společníků některé z osob
uvedených v písmenech a) a b).
Článek 52 odst. 1 Rozlišování mezi operativními osobními údaji a ověřování jejich
kvality
Úřad pokud možno rozlišuje mezi operativními osobními údaji
založenými na skutečnostech od operativních osobních údajů
založených na osobních hodnoceních.
Článek 52 odst. 2 Úřad učiní veškerá rozumná opatření s cílem zajistit, aby nebyly
předávány ani zpřístupňovány operativní osobní údaje, které jsou
nepřesné, neúplné nebo již nejsou aktuální. Za tímto účelem Úřad ověří,
pokud je to proveditelné, kvalitu operativních osobních údajů před jejich
předáním nebo zpřístupněním. Při každém předání operativních
osobních údajů k nim Úřad pokud možno doplní nezbytné informace,
jež umožní příjemci zhodnotit míru jejich přesnosti, úplnosti,
spolehlivosti a aktuálnosti.
Článek 52 odst. 3 Zjistí-li se, že došlo k předání nesprávných operativních osobních údajů
nebo že operativní osobní údaje byly předány protiprávně, musí o tom
být příjemce neprodleně vyrozuměn. V takovém případě musí být
operativní osobní údaje opraveny nebo vymazány nebo být omezeno
zpracování v souladu s článkem 61.
Článek 53 odst. 1 Zvláštní podmínky pro zpracování

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

88

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Barbora Šváchová, 18. 12. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr. Forejt. 18. 12. 2019

Pd4 k MV-141013-83_LG-2018 DEPO_Či_ST4.doc

Poznámka

str. 56 z

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 53 odst. 2
Článek 54 odst. 1

Článek 54 odst. 2

Článek 54 odst. 3
Článek 55 odst. 1

Článek 55 odst. 2
Článek 56

Článek 57 odst. 1

Citace ustanovení

Je-li to požadováno tímto nařízením, zajistí Úřad zvláštní podmínky pro
zpracování operativních osobních údajů a uvědomí příjemce takových
údajů o těchto podmínkách a o nutnosti je dodržovat.
Úřad dodržuje zvláštní podmínky zpracování údajů stanovené
vnitrostátním orgánem v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4 směrnice (EU)
2016/680.
Předávání operativních osobních údajů orgánům, institucím a
jiným subjektům Unie
S výhradou případných dalších omezení podle tohoto nařízení, zejména
článku 53, předá Úřad operativní osobní údaje jinému orgánu, instituci
či subjektu Unie, pouze pokud jsou takové údaje nezbytné k legitimnímu
plnění úkolů spadajících do pravomoci daného jiného orgánu, instituce
či subjektu Unie.
Pokud se operativní osobní údaje předávají na žádost jiného orgánu,
instituce či subjektu Unie, odpovídají za legitimitu tohoto předání
správce i příjemce.
Úřad je povinen ověřit pravomoc dotyčného jiného orgánu, instituce či
subjektu Unie a předběžně posoudit nezbytnost předání operativních
osobních údajů. Vzniknou-li pochybnosti, zda je předání nezbytné,
požádá Úřad příjemce o doplňující informace.
Dotyčný jiný orgán, instituce či subjekt Unie zajistí, aby nezbytnost
předání operativních osobních údajů mohla být dodatečně ověřena.
Jiný orgán, instituce či subjekt Unie zpracuje operativní osobní údaje
výlučně pro účely, pro které byly předány.
Zpracování zvláštních kategorií operativních osobních údajů
Zpracování operativních osobních údajů, které vypovídají o rasovém či
etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či
filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování
genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné
identifikace fyzické osoby, operativních osobních údajů o zdravotním
stavu nebo operativních osobních údajů o sexuálním životě či sexuální
orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy, pokud je pro
vyšetřovaní vedené Úřadem zcela nezbytné, s výhradou náležitých záruk
zajišťujících práva a svobody subjektu údajů, a pouze tehdy, doplňují-li
dané údaje jiné operativní osobní údaje, které již Úřad zpracovává.
O použití tohoto článku musí být neprodleně informován pověřenec pro
ochranu osobních údajů.
Automatické individuální rozhodování, včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí Úřadu
založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně
profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným
způsobem významně dotýká.
Sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 57 odst. 2
Článek 57 odst. 3
Článek 57 odst. 4

Článek 57 odst. 5

Článek 58 odst. 1

Článek 58 odst. 2

Citace ustanovení

Úřad přijme vhodná opatření, aby poskytl veškeré informace uvedené v
článku 58. Veškerá sdělení podle článků 56, 59 až 62 a 75 týkající se
zpracování údajů subjektu se vyhotovují stručně, srozumitelně a snadno
přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových
prostředků. Informace jsou poskytovány jakýmikoli vhodnými, tedy i
elektronickými prostředky. Obecně platí, že správce poskytne informace
ve stejné podobě jako žádost.
Úřad usnadňuje výkon práv subjektu údajů podle článků 58 až 62.
Úřad informuje subjekt údajů písemně bez zbytečného odkladu, a v
každém případě do tří měsíců od obdržení jeho žádosti, o tom, jaké
kroky se v návaznosti na jeho žádost podnikají.
Úřad stanoví, že se informace podle článku 58 a veškerá sdělení a
veškeré úkony podle článků 56, 59 až 62 a 75 poskytují a činí bezplatně.
Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Úřad buď:
a)
uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s
učiněním požadovaných úkonů, nebo
b)
odmítnout žádosti vyhovět.
Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá Úřad.
Pokud má Úřad důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která
podává žádost podle článku 59 nebo 61, může požádat o poskytnutí
dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu
údajů.
Informace poskytované subjektu údajů
Úřad poskytne subjektu údajů alespoň tyto informace:
a) totožnost a kontaktní údaje Úřadu;
b) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů;
c) informace o účelech zpracování, pro které jsou operativní osobní
údaje určeny;
d) informace o právu podat stížnost u evropského inspektora ochrany
údajů a jeho kontaktní údaje;
e) informace o existenci práva požadovat od Úřadu přístup k
operativním osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu
nebo výmaz anebo omezení jejich zpracování.
Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne Úřad subjektu údajů
ve zvláštních případech tyto další informace s cílem umožnit výkon jeho
práv:
a) právní základ zpracování;
b) dobu, po kterou budou operativní osobní údaje uloženy, nebo není-li
ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
c) případné kategorie příjemců daných operativních osobních údajů,
včetně příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.
Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 58 odst. 3

Článek 59

Článek 60 odst. 1

Citace ustanovení

d) v případě potřeby doplňující informace, zejména jsou-li operativní
osobní údaje získány bez vědomí subjektu údajů.
Úřad může poskytnutí informací subjektu údajů podle odstavce 2
odložit, omezit či od něho upustit v takovém rozsahu a na takovou dobu,
jak je to v demokratické společnosti s náležitým přihlédnutím k
základním právům a oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby nutné
a přiměřené, s cílem:
a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo
postupů;
b) zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, vyšetřování
či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů;
c) chránit veřejnou bezpečnost členských států Evropské unie;
d) chránit národní bezpečnost členských států Evropské unie;
e) chránit práva a svobody druhých.
Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od Úřadu potvrzení, zda operativní
osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a je-li
tomu tak, má právo získat přístup k těmto operativním osobním údajům
a k následujícím informacím:
a) účely a právní základ zpracování;
b) kategorie dotčených operativních osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly operativní osobní
údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v
mezinárodních organizacích;
d) pokud možno předpokládaná doba, po kterou budou operativní osobní
údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení
této doby;
e) existence práva požadovat od Úřadu opravu nebo výmaz operativních
osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich
zpracování;
f) právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů a jeho
kontaktní údaje;
g) sdělení operativních osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování, a veškerých dostupných informací o jejich původu.
Omezení práva na přístup
Úřad může přístup subjektu údajů k informacím úplně nebo částečně
omezit v takovém rozsahu a na takovou dobu, jak je to v demokratické
společnosti s náležitým přihlédnutím k základním právům a oprávněným
zájmům dotčené fyzické osoby nutné a přiměřené, s cílem:
a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo
postupů;
b) zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, vyšetřování
či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů;

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 60 odst. 2

Článek 60 odst. 3
Článek 61 odst. 1

Článek 61 odst. 2

Článek 61 odst. 3

Článek 61 odst. 4

Článek 61 odst. 5

Citace ustanovení

c) chránit veřejnou bezpečnost členských států Evropské unie;
d) chránit národní bezpečnost členských států Evropské unie;
e) chránit práva a svobody druhých.
Pokud by poskytnutí těchto informací ohrožovalo účely odstavce 1,
informuje Úřad dotčený subjekt údajů pouze o tom, že provedl kontroly,
přičemž neuvede žádné informace, z nichž by daný subjekt údajů mohl
zjistit, zda Úřad zpracovává operativní osobní údaje, které se ho týkají.
Úřad informuje subjekt údajů o možnosti podat stížnost u evropského
inspektora ochrany údajů nebo podat proti rozhodnutí Úřadu žalobu u
Soudního dvora.
Úřad zdokumentuje věcné či právní důvody, na nichž se rozhodnutí
zakládá. Na požádání zpřístupní tyto informace evropskému
inspektorovi ochrany údajů.
Právo na opravu nebo výmaz operativních osobních údajů a
omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby Úřad bez zbytečného odkladu opravil
nepřesné operativní osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k
účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných
operativních osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Úřad vymaže operativní osobní údaje bez zbytečného odkladu a subjekt
údajů má právo na to, aby Úřad bez zbytečného odkladu vymazal
operativní osobní údaje, které se ho týkají, jestliže zpracování porušuje
články 47, 49 nebo 55, nebo jestliže operativní osobní údaje musí být
vymazány ke splnění právní povinnosti Úřadu.
Namísto výmazu osobních údajů Úřad omezí zpracování:
a) zpochybňuje-li subjekt údajů přesnost daných operativních osobních
údajů a nelze-li ji ověřit, nebo
b) musí-li být dané operativní osobní údaje uchovány pro účely
dokazování.
Pokud je zpracování omezeno ve smyslu prvního pododstavce písm. a),
informuje Úřad subjekt údajů před zrušením omezení zpracování.
Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 3, mohou být dané
operativní osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze z
důvodu ochrany práv subjektu údajů či jiné fyzické nebo právnické
osoby, která je účastníkem řízení u Úřadu, nebo pro účely stanovené v
odst. 3 písm. b).
Úřad informuje subjekt údajů písemně o jakémkoli odmítnutí opravy či
výmazu operativních osobních údajů nebo omezení zpracování a o
důvodech tohoto odmítnutí. Úřad může povinnost poskytnout tyto
informace úplně nebo částečně omezit v takovém rozsahu, jak je to v
demokratické společnosti s náležitým přihlédnutím k základním právům
a oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby nutné a přiměřené, s
cílem:

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 61 odst. 6
Článek 61 odst. 7

Článek 62 odst. 1

Článek 62 odst. 2
Článek 62 odst. 3

Článek 63 odst. 1

Článek 63 odst. 2
Článek 64 odst. 1

Citace ustanovení

a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo
postupů;
b) zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, vyšetřování
či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů;
c) chránit veřejnou bezpečnost členských států Evropské unie;
d) chránit národní bezpečnost členských států Evropské unie;
e) chránit práva a svobody druhých.
Úřad informuje subjekty údajů o možnosti podat stížnost u evropského
inspektora ochrany údajů nebo podat proti rozhodnutí Úřadu žalobu u
Soudního dvora.
Úřad uvědomí o opravě nepřesných operativních osobních údajů
příslušný orgán, od nějž tyto nepřesné operativní osobní údaje pocházejí.
V případech, kdy byly operativní osobní údaje opraveny nebo vymazány
nebo zpracování bylo omezeno podle odstavců 1, 2 a 3, vyrozumí Úřad
příjemce a informuje je, že tyto operativní osobní údaje musí opravit či
vymazat nebo omezit zpracování operativních osobních údajů, za které
odpovídají.
Výkon práv subjektem údajů a ověřování prováděná evropským
inspektorem ochrany údajů
V případech uvedených v čl. 58 odst. 3, čl. 60 odst. 2 a čl. 61 odst. 5 je
možné práva subjektu údajů vykonávat rovněž prostřednictvím
evropského inspektora ochrany údajů.
Úřad informuje subjekt údajů o možnosti vykonávat svá práva
prostřednictvím evropského inspektora ochrany údajů podle odstavce 1.
V případě výkonu práva podle odstavce 1 informuje evropský inspektor
ochrany údajů subjekt údajů přinejmenším o tom, že provedl veškerá
nezbytná ověření nebo přezkum. Evropský inspektor ochrany údajů
rovněž subjekt údajů informuje o jeho právu podat proti rozhodnutí
Úřadu žalobu u Soudního dvora.
Povinnosti Úřadu evropského veřejného žalobce
S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k
různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody
fyzických osob zavede Úřad vhodná technická a organizační opatření,
aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu
s tímto nařízením. Tato opatření musí být podle potřeby revidována a
aktualizována.
Pokud je to s ohledem na činnosti zpracování přiměřené, zahrnují
opatření uvedená v odstavci 1 uplatňování vhodných koncepcí v oblasti
ochrany údajů Úřadem.
Společní správci
Pokud Úřad s jedním nebo více správci společně stanoví účely a
prostředky zpracování, jsou společnými správci. Ti mezi sebou
transparentním ujednáním vymezí své podíly na odpovědnosti za

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 64 odst. 2
Článek 64 odst. 3
Článek 65 odst. 1

Článek 65 odst. 2

Článek 65 odst. 3

Citace ustanovení

dodržování svých povinností týkajících se ochrany údajů, zejména
pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a své povinnosti poskytovat
informace, pokud tuto odpovědnost správců nestanoví právo Unie nebo
právo členského státu Evropské unie, jemuž správci podléhají.
V ujednání může být určeno kontaktní místo pro subjekty údajů.
Ujednání uvedené v odstavci 1 náležitě zohlední úlohy společných
správců a jejich vztahy vůči subjektům údajů. Subjekt údajů musí být o
podstatných prvcích ujednání informován.
Bez ohledu na podmínky ujednání uvedeného v odstavci 1 může subjekt
údajů vykonávat svá práva podle tohoto nařízení u každého ze správců i
vůči každému z nich.
Zpracovatel
Pokud má být zpracování provedeno pro Úřad, využije Úřad pouze ty
zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných
technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování
splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv
subjektu údajů.
Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez
předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Úřadu. V
případě obecného písemného povolení zpracovatel Úřad informuje o
veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších
zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Úřadu příležitost
vyslovit vůči těmto změnám námitky.
Zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem
podle práva Unie nebo práva členského státu Evropské unie
zavazujícími zpracovatele vůči Úřadu, v nichž je stanoven předmět a
doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ operativních
osobních údajů a kategorie subjektů údajů a povinnosti a práva Úřadu.
Tato smlouva nebo jiný právní akt zejména stanoví, že zpracovatel:
a) jedná pouze podle pokynů správce;
b) zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat operativní osobní údaje
zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost
mlčenlivosti;
c) pomáhá správci jakýmikoli vhodnými prostředky zajistit dodržování
předpisů o právech subjektu údajů;
d)
v souladu s rozhodnutím Úřadu všechny operativní osobní
údaje po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním buď
vymaže, nebo vrátí Úřadu a vymaže existující kopie, pokud právo Unie
nebo právo členského státu Evropské unie nevyžadují uložení daných
operativních osobních údajů;
e)
poskytne Úřadu veškeré informace potřebné k prokázání toho,
že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku;
f)
dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 65 odst. 4
Článek 65 odst. 5
Článek 66

Článek 67 odst. 1

Článek 67 odst. 2

Článek 68 odst. 1

Citace ustanovení

v odstavcích 2 a 3.
Smlouva nebo jiný právní akt uvedený v odstavci 3 musí být
vyhotoveny písemně, a to i v elektronické formě.
Poruší-li zpracovatel toto nařízení tím, že určí účely a prostředky
zpracování, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele
Zpracovatel a kdokoli, kdo jedná z pověření Úřadu nebo zpracovatele a
má přístup k operativním osobním údajům, může tyto osobní údaje
zpracovat pouze podle pokynů Úřadu, ledaže mu jejich zpracování
ukládá právo Unie nebo právo členského státu Evropské unie.
Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a povaze,
rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a
různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, jež s
sebou zpracování nese, zavede Úřad jak v době určení prostředků pro
zpracování, tak v době zpracování samotného vhodná technická a
organizační opatření, jako je pseudonymizace, jejichž účelem je
provádět zásady ochrany údajů, jako je minimalizace údajů, účinným
způsobem a začlenit do zpracování nezbytné záruky tak, aby splnil
požadavky tohoto nařízení a ochránil práva subjektů údajů.
Úřad zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho,
aby se standardně zpracovávaly pouze operativní osobní údaje, jež jsou
přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu,
pro který jsou zpracovávány. Tato povinnost se týká množství
shromážděných operativních osobních údajů, rozsahu jejich zpracování,
doby jejich uložení a jejich dostupnosti. Tato opatření zejména zajistí,
aby operativní osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka
zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob.
Záznamy týkající se kategorií činností zpracování
Úřad vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování, za něž
odpovídá. Tyto záznamy obsahují všechny tyto informace:
a) kontaktní údaje Úřadu a jméno a kontaktní údaje pověřence pro
ochranu osobních údajů;
b) účely zpracování;
c) popis kategorií subjektů údajů a kategorií operativních osobních
údajů;
d) kategorie příjemců, kterým byly nebo budou operativní osobní údaje
zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních
organizacích;
e) případně informace o předávání operativních osobních údajů do třetí
země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či
mezinárodní organizace;
f) je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 68 odst. 2
Článek 68 odst. 3
Článek 69 odst. 1

Článek 69 odst. 2

Článek 69 odst. 3
Článek 70
Článek 71 odst. 1

Článek 71 odst. 2

Článek 72 odst. 1

Citace ustanovení

údajů;
g) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních
bezpečnostních opatření uvedených v čl. 73.
Záznamy podle odstavce 1 se vyhotovují písemně, a to i v elektronické
formě.
Úřad na požádání poskytne záznam evropskému inspektorovi ochrany
údajů.
Vedení logů ve vztahu k automatizovanému zpracování
Úřad vede v automatizovaných systémech zpracování logy o všech
těchto operacích: shromáždění, pozměnění, nahlédnutí, sdělení včetně
předání, zkombinování a výmazu operativních osobních údajů
využívaných pro operativní účely. Logy o nahlédnutí a sdělení musí
umožňovat zjištění důvodů těchto operací, datum a čas, kdy byly
učiněny, a totožnosti osoby, která do operativních osobních údajů
nahlédla nebo která je zpřístupnila, a pokud možno totožnosti příjemců
těchto operativních osobních údajů.
Logy se používají pouze pro ověření zákonnosti zpracování, vlastní
kontrolu, pro zajištění neporušenosti a zabezpečení operativních
osobních údajů a pro trestní řízení. Tyto logy musí být vymazány po
uplynutí tří let, pokud nejsou nutné pro průběžnou kontrolu.
Úřad poskytne logy na požádání evropskému inspektorovi ochrany
údajů.
Spolupráce s evropským inspektorem ochrany údajů
Úřad při plnění svých úkolů na požádání spolupracuje s evropským
inspektorem ochrany údajů.
Posouzení vlivu na ochranu údajů
Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití
nových technologií, bude s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a
účelům zpracování mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody
fyzických osob, provede Úřad před zpracováním posouzení vlivu
zamýšlených operací zpracování na ochranu operativních osobních
údajů.
Posouzení uvedené v odstavci 1 obsahuje alespoň obecný popis
zamýšlených operací zpracování, posouzení rizik z hlediska práv a
svobod subjektů údajů, plánovaná opatření k řešení těchto rizik, záruky,
bezpečnostní opatření a mechanismy k zajištění ochrany operativních
osobních údajů a k doložení souladu s tímto nařízením, s přihlédnutím k
právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.
Předchozí konzultace evropského inspektora ochrany údajů
Úřad konzultuje s evropským inspektorem ochrany údajů před
zpracováním osobních údajů, které bude součástí nové evidence, jež má
být vytvořena, pokud:
a) z posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 71

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 72 odst. 2
Článek 72 odst. 3

Článek 72 odst. 4

Článek 73 odst. 1

Článek 73 odst. 2

Citace ustanovení

vyplývá, že by dané zpracování mělo za následek vysoké riziko v
případě, že by Úřad nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika; nebo
b) druh zpracování, zejména při využití nových technologií,
mechanismů nebo postupů, s sebou nese vysoké riziko pro práva a
svobody subjektů údajů.
Evropský inspektor ochrany údajů může sestavit seznam operací
zpracování, které podléhají předchozí konzultaci podle odstavce 1.
Úřad poskytne evropskému inspektorovi ochrany údajů posouzení vlivu
na ochranu osobních údajů podle článku 71 a na požádání mu poskytne
jakékoli další informace, jež evropskému inspektorovi ochrany údajů
umožní posoudit soulad zpracování s tímto nařízením, a zejména
posoudit rizika z hlediska ochrany operativních osobních údajů subjektu
údajů a související záruky.
Pokud se evropský inspektor ochrany údajů domnívá, že by zamýšlené
zpracování uvedené v odstavci 1 tohoto článku porušilo toto nařízení,
zejména pokud Úřad nedostatečně určil či zmírnil riziko, upozorní na to
Úřad písemně do šesti týdnů od obdržení žádosti o konzultaci v souladu
se svými pravomocemi uvedenými v článku 85. Tato lhůta může být s
ohledem na složitost zamýšleného zpracování prodloužena o jeden
měsíc. Evropský inspektor ochrany údajů informuje Úřad o každém
takovém prodloužení a o jeho důvodech do jednoho měsíce od obdržení
žádosti o konzultaci.
Zabezpečení zpracování operativních osobních údajů
S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze,
rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a
různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob provede
Úřad vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň
zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pokud jde o
zpracování zvláštních kategorií operativních osobních údajů uvedených
v článku 55.
Pokud jde o automatizované zpracování, provede Úřad po zhodnocení
rizik opatření s cílem:
a) zabránit neoprávněným osobám v přístupu k zařízení využívanému
pro zpracování („kontrola přístupu k zařízením“);
b) zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování nebo
odstraňování nosičů údajů („kontrola nosičů údajů“);
c) zabránit neoprávněnému vkládání údajů a neoprávněnému prohlížení,
pozměňování nebo mazání uložených operativních osobních údajů
(„kontrola uložení“);
d) zabránit neoprávněným osobám v užívání automatizovaných systémů
pro zpracování pomocí zařízení pro přenos údajů („kontrola uživatelů“);
e) zajistit, aby osoby oprávněné k využívání určitého automatizovaného
systému pro zpracování měly přístup pouze k operativním osobním

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 74 odst. 1

Článek 74 odst. 2

Článek 74 odst. 3
Článek 74 odst. 4

Citace ustanovení

údajům, na které se vztahuje jejich povolení k přístupu („kontrola
přístupu k údajům“);
f) zajistit, aby bylo možné ověřit a zjistit, kterým subjektům byly nebo
mohou být operativní osobní údaje předány nebo zpřístupněny za použití
zařízení pro přenos údajů („kontrola přenosu“);
g) zajistit, aby bylo možné zpětně ověřit a zjistit, které operativní osobní
údaje byly vloženy do automatizovaných systémů pro zpracování a kdo
a kdy je vložil („kontrola vkládání“);
h) zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování nebo mazání
operativních osobních údajů při předávání operativních osobních údajů
nebo při přepravě nosičů údajů („kontrola přepravy“);
i) zajistit, aby instalované systémy mohly být v případě výpadku
obnoveny („obnova“);
j) zajistit, aby systém fungoval, aby byl hlášen výskyt chyb ve funkcích
(„spolehlivost“) a aby uložené operativní osobní údaje nebylo možné
poškodit špatným fungováním systému („neporušenost“).
Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů
evropskému inspektorovi ochrany údajů
Úřad ohlásí evropskému inspektorovi ochrany údajů jakékoli porušení
zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu a pokud možno do
72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ledaže je
nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva
a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení evropskému
inspektorovi ochrany údajů učiněno do 72 hodin, musí být současně s
ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.
Ohlášení podle odstavce 1 musí přinejmenším obsahovat:
a) popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů
včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených
subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů
osobních údajů;
b) jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů;
c) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních
údajů;
d) popis opatření, která Úřad přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit
dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření
ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
Není-li možné poskytnout informace uvedené v odstavci 2 současně,
mohou být poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.
Úřad dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních
údajů uvedené v odstavci 1, přičemž uvede skutečnosti, které se týkají
daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření. Tato
dokumentace musí evropskému inspektorovi ochrany údajů umožnit
ověření souladu s tímto článkem.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
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Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Článek 74 odst. 5

Jestliže se porušení zabezpečení osobních údajů týká osobních údajů,
které předal správce nebo které byly předány jinému správci, sdělí Úřad
informace uvedené v odstavci 3 bez zbytečného odkladu takovému
správci.
Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
subjektu údajů
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení
osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody
fyzických osob, oznámí Úřad toto porušení bez zbytečného odkladu
subjektu údajů.
V oznámení určeném subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku se
za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha
porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším
informace a doporučení uvedené v čl. 74 odst. 2 písm. b), c) a d).
Oznámení subjektu údajů uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje, je-li
splněna kterákoli z těchto podmínek:
a) Úřad zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato
opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením
zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje
nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim přistupovat,
jako je například šifrování;
b) Úřad přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva
a svobody subjektů údajů podle odstavce 1 se již pravděpodobně
neprojeví;
c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být
subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí
veřejného oznámení nebo podobného opatření.
Jestliže Úřad dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních
údajů ještě neoznámil, může evropský inspektor ochrany údajů po
posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za
následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může
rozhodnout, že je splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 3.
Oznámení subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku lze odložit,
omezit či lze od něj upustit za podmínek uvedených v čl. 60 odst. 3 a z
důvodů v něm stanovených.
Oprávněný přístup k operativním osobním údajům v rámci Úřadu
Přístup k operativním osobním údajům zpracovávaným Úřadem mohou
mít výhradně evropský nejvyšší žalobce, evropští žalobci, evropští
pověření žalobci a oprávnění zaměstnanci, již jsou jim nápomocni, a to
za účelem plnění svých úkolů a v mezích stanovených tímto nařízením.
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Kolegium jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů na návrh
evropského nejvyššího žalobce. Pověřencem pro ochranu osobních

Článek 75 odst. 1

Článek 75 odst. 2

Článek 75 odst. 3

Článek 75 odst. 4

Článek 75 odst. 5
Článek 76

Článek 77 odst. 1

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Lhůta pro implementaci
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Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 77 odst. 2

Článek 77 odst. 3
Článek 77 odst. 4

Článek 77 odst. 5
Článek 78 odst. 1

Článek 78 odst. 2

Článek 78 odst. 3

Článek 78 odst. 4

Článek 78 odst. 5

Článek 78 odst. 6
Článek 78 odst. 7

Citace ustanovení

údajů je zaměstnanec jmenovaný zvlášť pro tento účel. Při výkonu
svých povinností jedná pověřenec pro ochranu osobních údajů nezávisle
a nesmí přijímat žádné pokyny.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být vybrán na základě
svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí
práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly
stanovené v tomto nařízení, zejména úkoly uvedené v článku 79.
Výběr pověřence pro ochranu osobních údajů nesmí vést ke střetu zájmů
mezi jeho povinnostmi pověřence a jeho dalšími úředními povinnostmi,
zejména těmi, které vyplývají z uplatňování tohoto nařízení.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je jmenován na dobu čtyř let a
může být jmenován opakovaně, jeho celkové funkční období však nesmí
přesáhnout osm let. Z funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ho
může kolegium odvolat pouze se souhlasem evropského inspektora
ochrany údajů, přestane-li pověřenec splňovat podmínky požadované
pro výkon této funkce.
Úřad zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a
sdělí je evropskému inspektorovi ochrany údajů.
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
Úřad zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a
včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních
údajů.
Úřad podporuje pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů
uvedených v článku 79 tím, že mu poskytuje zdroje nezbytné k plnění
těchto úkolů, přístup k osobním údajům a operacím zpracování a k
udržování jeho odborných znalostí.
Úřad zajistí, aby pověřenec pro ochranu osobních údajů nedostával
žádné pokyny týkající se výkonu těchto úkolů. Pověřenec nesmí být
kolegiem propuštěn ani sankcionován v souvislosti s plněním svých
úkolů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je přímo podřízen
evropskému nejvyššímu žalobci.
Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních
údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich
osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení a podle
nařízení (ES) č. 45/2001.
Kolegium přijme prováděcí pravidla pro činnost pověřence pro ochranu
osobních údajů. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména výběrového
řízení na místo pověřence pro ochranu osobních údajů a odvolání, úkolů,
povinností a pravomocí pověřence pro ochranu osobních údajů, jakož i
záruk jeho nezávislosti.
Úřad poskytne pověřenci pro ochranu osobních údajů pracovníky a
zdroje nezbytné pro výkon jeho úkolů.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho pracovníci jsou vázáni

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.
NA
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Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

povinností zachování důvěrnosti podle článku 108.
Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů má zejména tyto úkoly týkající
se zpracovávání osobních údajů:
a) nezávisle zajišťovat, aby Úřad dodržoval ustanovení o ochraně údajů
obsažená v tomto nařízení, v nařízení (ES) č. 45/2001 a v jednacím řádu
Úřadu; to zahrnuje monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími
předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s
koncepcemi Úřadu v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení
odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků
zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
b) poskytovat informace a poradenství Úřadu a pracovníkům, kteří
provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a
dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
c) poskytovat poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů, a monitorovat jeho uplatňování podle článku
71;
d) zajišťovat, aby byly uchovány záznamy o předávání nebo získávání
osobních údajů v souladu s jednacím řádem Úřadu;
e) spolupracovat s pracovníky Úřadu odpovědnými za postupy, školení a
poradenství týkající se zpracování údajů;
f) spolupracovat s evropským inspektorem ochrany údajů;
g) zajišťovat, aby subjekty údajů byly informovány o svých právech
vyplývajících z tohoto nařízení;
h) působit jako kontaktní místo pro evropského inspektora ochrany
údajů; v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí
konzultace podle článku 72, a případně vést konzultace v jakékoli jiné
věci;
i) připravovat výroční zprávu a předložit tuto zprávu evropskému
nejvyššímu žalobci a evropskému inspektorovi ochrany údajů.
Článek 79 odst. 2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává funkce stanovené
nařízením (ES) č. 45/2001, pokud jde o administrativní osobní údaje.
Článek 79 odst. 3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů a pracovníci Úřadu, kteří mu
jsou nápomocni při výkonu jeho povinností, mají přístup k osobním
údajům zpracovávaným Úřadem a do jeho prostor v rozsahu, který je
potřebný pro plnění jejich úkolů.
Článek 79 odst. 4 Dospěje-li pověřenec pro ochranu osobních údajů k závěru, že
ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001 o zpracování administrativních
osobních údajů nebo ustanovení tohoto nařízení o zpracování
operativních osobních údajů nebyla dodržena, informuje o tom
evropského nejvyššího žalobce a požádá jej, aby nedodržení ve
stanovené lhůtě napravil. Nevyřeší-li evropský nejvyšší žalobce toto
nedodržení ve stanovené lhůtě, postoupí pověřenec pro ochranu
Článek 79 odst. 1

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 80 odst. 1

Článek 80 odst. 2

Článek 80 odst. 3

Citace ustanovení

osobních údajů záležitost evropskému inspektorovi ochrany údajů.
Obecné zásady pro předávání operativních osobních údajů
Úřad může předat operativní osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci, pokud jsou splněny ostatní ustanovení tohoto nařízení,
zejména článek 53, a pouze pokud jsou splněny podmínky stanovené v
článcích 80 až 83, totiž:
a) dané předání je nutné pro výkon úkolů Úřadu;
b) operativní osobní údaje jsou předány správci ve třetí zemi nebo v
mezinárodní organizaci, který je orgánem příslušným pro účely
stanovené v článku 104;
c) v případě, že operativní osobní údaje, které mají být předány v
souladu s tímto článkem, byly Úřadu předány nebo zpřístupněny
členským státem Evropské unie, Úřad získal předchozí povolení k
předání od příslušného orgánu tohoto členského státu Evropské unie v
souladu s jeho vnitrostátním právem, neudělil-li tento členský stát
Evropské unie povolení k takovému předání obecnou formou nebo s
výhradou zvláštních podmínek;
d) Komise podle článku 81 rozhodla, že daná třetí země nebo
mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, nebo v
případě, že takové rozhodnutí neexistuje, pokud byly poskytnuty nebo
existují vhodné záruky podle článku 82, nebo v případě, že neexistuje
rozhodnutí o odpovídající ochraně ani vhodné záruky, uplatní se
výjimka pro specifické situace podle článku 83, a
e) v případě dalšího předání třetí zemí nebo mezinárodní organizací jiné
třetí zemi nebo mezinárodní organizaci Úřad vyžaduje, aby ho třetí země
nebo mezinárodní organizace požádala o předchozí povolení takového
dalšího předání, jež může Úřad poskytnout teprve po zohlednění všech
relevantních faktorů, včetně závažnosti trestného činu, účelu, pro který
byly operativní osobní údaje původně předány, a úrovně ochrany
osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, kterým jsou
operativní osobní údaje dále předávány.
Úřad může operativní osobní údaje předat bez předchozího povolení
členského státu Evropské unie podle odst. 1 písm. c) pouze tehdy, pokud
je to nezbytné, aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení
veřejné bezpečnosti v určitém členském státě Evropské unie nebo třetí
zemi nebo podstatných zájmů členského státu Evropské unie, a
předchozí povolení nelze získat včas. Orgán příslušný pro vydání
předchozího povolení musí být neprodleně informován.
Předání operativních osobních údajů poskytnutých Úřadem třetí zemi
nebo mezinárodní organizace členským státem Evropské unie anebo
orgánem, institucí či jiným subjektem Unie je zakázáno. To neplatí v
případech, kdy Úřad takové předání schválil poté, co zohlednil všechny
relevantní faktory, včetně závažnosti trestného činu, účelu, pro který

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 80 odst. 4
Článek 81

Článek 82 odst. 1

Článek 82 odst. 2
Článek 82 odst. 3

Článek 83 odst. 1

Citace ustanovení

byly operativní osobní údaje původně předány, a úrovně ochrany
osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, kterým jsou
operativní osobní údaje předávány. Tato povinnost získat předchozí
povolení od Úřadu se nevztahuje na případy, které byly postoupeny
příslušným vnitrostátním orgánům podle článku 34.
Články 80 až 83 se použijí s cílem zajistit, aby úroveň ochrany
fyzických osob zaručená tímto nařízením a právem Unie nebyla
znehodnocena.
Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně
Úřad může předat operativní osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci, pokud Komise rozhodla v souladu s článkem 36 směrnice
(EU) 2016/680 o tom, že tato třetí země, území či jedno nebo více
konkrétních odvětví v dané třetí zemi nebo daná mezinárodní organizace
zaručují odpovídající úroveň ochrany.
Předání založené na vhodných zárukách
Jestliže neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně, může Úřad předat
operativní osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, pokud:
a) byly právně závazným nástrojem poskytnuty vhodné záruky ve
vztahu k ochraně operativních osobních údajů nebo
b) Úřad posoudil všechny okolnosti daného předání operativních
osobních údajů a dospěl k závěru, že ve vztahu k ochraně operativních
osobních údajů existují vhodné záruky.
Úřad informuje evropského inspektora ochrany údajů o kategoriích
předání podle odst. 1 písm. b).
Je-li předání operativních osobních údajů založeno na odst. 1 písm. b),
musí být zdokumentováno a příslušná dokumentace na požádání
zpřístupněna evropskému inspektorovi ochrany údajů, přičemž musí
obsahovat mimo jiné den a čas předání a informace o přijímajícím
příslušném orgánu, o důvodech předání a o předaných operativních
osobních údajích.
Výjimky pro specifické situace
Neexistuje-li rozhodnutí o odpovídající ochraně ani vhodné záruky
podle článku 82, může Úřad předat operativní osobní údaje třetí zemi
nebo mezinárodní organizaci pouze za podmínky, že předání je
nezbytné:
a) k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby;
b) k ochraně oprávněných zájmů subjektu údajů;
c) k tomu, aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení
veřejné bezpečnosti v určitém členském státě Evropské unie nebo třetí
zemi, nebo
d) v individuálních případech k výkonu úkolů Úřadu, pokud Úřad
nerozhodne, že základní práva a svobody subjektu údajů převažují nad
veřejným zájmem na předání.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 83 odst. 2

Citace ustanovení

Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1, musí být
zdokumentováno a příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna
evropskému inspektorovi ochrany údajů, přičemž musí obsahovat mimo
jiné den a čas předání a informace o přijímajícím příslušném orgánu, o
důvodech předání a o předaných operativních osobních údajích.
Článek 84 odst. 1 Předání operativních osobních údajů příjemcům usazeným ve
třetích zemích
Odchylně od čl. 80 odst. 1 písm. b) a aniž jsou dotčeny jakékoliv
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 2 tohoto článku, může Úřad v
individuálních a zvláštních případech předat operativní osobní údaje
přímo příjemcům usazeným ve třetích zemích pouze tehdy, pokud je to v
souladu s ostatními ustanoveními této kapitoly a jsou splněny všechny
tyto podmínky:
a) předání je nezbytně nutné ke splnění jeho úkolů podle tohoto nařízení
pro účely stanovené v čl. 49 odst. 1;
b) Úřad rozhodne, že nad veřejným zájmem vyžadujícím předání v
daném případě nepřevažují žádná základní práva a svobody dotčeného
subjektu údajů;
c) Úřad se domnívá, že předání orgánu příslušnému pro účely uvedené v
čl. 49 odst. 1 ve třetí zemi je neefektivní nebo nevhodné, zejména proto,
že je nelze učinit včas;
d) orgán příslušný pro účely uvedené v čl. 49 odst. 1 ve třetí zemi je bez
zbytečného odkladu informován, ledaže to je neefektivní nebo
nevhodné;
e) Úřad informuje příjemce o konkrétním účelu nebo účelech, pro něž
může operativní osobní údaje zpracovat, pokud je takové zpracování
nutné.
Článek 84 odst. 2 Mezinárodními dohodami uvedenými v odstavci 1 se rozumějí jakékoliv
platné dvoustranné nebo mnohostranné mezinárodní dohody mezi Unií
a třetími zeměmi v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech
a policejní spolupráce.
Článek 84 odst. 3 Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1, musí být
zdokumentováno a příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna
evropskému inspektorovi ochrany údajů, přičemž musí obsahovat mimo
jiné den a čas předání a informace o přijímajícím příslušném orgánu,
o důvodech předání a o předaných operativních osobních údajích.
Článek 85 odst. 1 Dozor vykonávaný evropským inspektorem ochrany údajů
Evropský inspektor ochrany údajů je pověřen sledováním
a zajišťováním toho, aby byla uplatňována ustanovení tohoto nařízení
týkající se ochrany základních práv a svobod fyzických osob
v souvislosti se zpracováním operativních osobních údajů Úřadem,
a poskytováním poradenství pro Úřad a subjekty údajů ke všem
otázkám, které se týkají zpracování operativních osobních údajů.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 85 odst. 2

Článek 85 odst. 3

Článek 85 odst. 4
Článek 85 odst. 5
Článek 86

Citace ustanovení

Za tímto účelem plní evropský inspektor ochrany údajů úkoly stanovené
v odstavci 2 tohoto článku, vykonává pravomoci svěřené podle odstavce
3 tohoto článku a spolupracuje s vnitrostátními dozorovými úřady
v souladu s článkem 87.
Evropský inspektor ochrany údajů má podle tohoto nařízení následující
úkoly:
a) vyslechnout a posoudit stížnosti a v přiměřené době sdělit subjektu
údajů výsledky;
b) provádět vyšetřování buď z vlastního podnětu, nebo na základě
stížnosti a v přiměřené době sdělit subjektu údajů výsledky;
c) kontrolovat a zajišťovat uplatňování ustanovení tohoto nařízení
týkajících se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním
operativních osobních údajů Úřadem;
d) buď z vlastního podnětu, nebo v rámci konzultace poskytovat
poradenství Úřadu ke všem otázkám, které se týkají zpracování
operativních osobních údajů, zejména před vypracováním vnitřních
pravidel týkajících se ochrany základních práv a svobod v souvislosti se
zpracováním operativních osobních údajů.
Evropský inspektor ochrany údajů může podle tohoto nařízení:
a) poskytovat poradenství subjektům údajů při výkonu jejich práv;
b) předložit věc Úřadu v případě údajného porušení ustanovení
upravujících zpracování operativních osobních údajů a případně podat
návrhy na nápravu daného porušení a na zlepšení ochrany subjektů
údajů;
c) konzultovat Úřad v případech, kdy byly žádosti o výkon určitých práv
týkajících se operativních osobních údajů zamítnuty v rozporu s články
56 až 62;
d) předložit věc Úřadu;
e) nařídit Úřadu, aby opravil, omezil či vymazal operativní osobní údaje,
které byly zpracovány Úřadem v rozporu s ustanoveními o zpracovávání
operativních osobních údajů a oznamování těchto kroků třetím osobám,
jimž byly tyto údaje sděleny, pokud to nenarušuje vyšetřování a trestní
stíhání vedená Úřadem;
f) předložit věc Soudnímu dvoru za podmínek, které stanoví Smlouvy;
g) zasahovat do právních sporů předložených Soudnímu dvoru.
Evropský inspektor ochrany údajů má přístup k operativním osobním
údajům zpracovávaným Úřadem a do jeho prostor v rozsahu nezbytném
pro plnění svých úkolů.
Evropský inspektor ochrany údajů vypracuje každý rok zprávu o své
činnosti dohledu nad Úřadem.
Služební tajemství evropského inspektora ochrany údajů
Evropský inspektor ochrany údajů a jeho pracovníci jsou během svého

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

88

Zpracovala (jméno+datum): Mgr. Barbora Šváchová, 18. 12. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Petr. Forejt. 18. 12. 2019

Pd4 k MV-141013-83_LG-2018 DEPO_Či_ST4.doc

Poznámka

str. 73 z

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 87 odst. 1

Článek 87 odst. 2

Článek 87 odst. 3

Článek 88 odst. 1

Článek 88 odst. 2
Článek 89

Článek 90 odst. 1
Článek 90 odst. 2

Citace ustanovení

funkčního období a po jeho skončení vázáni služebním tajemstvím,
pokud jde o veškeré důvěrné informace, o nichž se dozvědí během
plnění svých úředních povinností.
Spolupráce mezi evropským inspektorem ochrany údajů a
vnitrostátními dozorovými úřady
Evropský inspektor ochrany údajů jedná v úzké spolupráci s
vnitrostátními dozorovými úřady v konkrétních otázkách vyžadujících
účast na vnitrostátní úrovni, zejména pokud evropský inspektor ochrany
údajů nebo vnitrostátní dozorový úřad zjistí velké nesrovnalosti mezi
postupy členských států Evropské unie nebo potenciálně nezákonné
předávání prostřednictvím komunikačních kanálů Úřadu nebo v
souvislosti s otázkami týkajícími se provádění a výkladu tohoto nařízení
nastolenými jedním nebo více vnitrostátními dozorovými úřady.
V případech uvedených v odstavci 1 si mohou evropský inspektor
ochrany údajů a vnitrostátní dozorové úřady, v jejichž působnosti je
dohled nad ochranou údajů, každý v mezích své působnosti, podle
potřeby vyměňovat relevantní informace, pomáhat si při výkonu auditů a
kontrol, šetřit problémy související s výkladem či uplatňováním tohoto
nařízení, studovat problémy vztahující se k výkonu nezávislého dohledu
či k výkonu práv subjektů údajů, vypracovávat harmonizované návrhy
společných řešení jakýchkoli problémů a podporovat informovanost o
právech na ochranu údajů.
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, zřízený nařízením (EU)
2016/679, plní rovněž úkoly stanovené v článku 51 směrnice (EU)
2016/680, pokud jde o záležitosti spadající do oblasti působnosti tohoto
nařízení, zejména úkoly uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.
Právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany osobních
údajů
Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u evropského inspektora
ochrany údajů, pokud se domnívá, že zpracováním operativních
osobních údajů, které se ho týkají, Úřad porušuje toto nařízení.
Evropský inspektor ochrany údajů informuje subjekt údajů o pokroku v
řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti využít soudní
ochranu podle článku 89.
Právo na soudní přezkum proti evropskému inspektorovi ochrany
údajů
Proti rozhodnutím evropského inspektora ochrany údajů lze podat
žalobu k Soudnímu dvoru.
Účastníci finančních operací
Evropský nejvyšší žalobce odpovídá za přípravu rozhodnutí o sestavení
rozpočtu a jejich předložení kolegiu k přijetí.
Správní ředitel jako schvalující osoba odpovídá za plnění rozpočtu
Úřadu.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Článek 91 odst. 1

Rozpočet
Evropský nejvyšší žalobce připraví na základě návrhu vypracovaného
správním ředitelem odhady příjmů a výdajů Úřadu pro každý
rozpočtový rok, který odpovídá kalendářnímu roku. Tyto odhady jsou
uvedeny v rozpočtu Úřadu.
Pokud jde o příjmy a výdaje, je rozpočet Úřadu vyvážený.
Aniž jsou dotčeny jiné zdroje, tvoří příjmy Úřadu:
a) příspěvek Unie zapsaný v souhrnném rozpočtu Unie, s výhradou
odstavců 7 a 8;
b) příjmy za publikace a veškeré služby poskytované Úřadem.
Výdaje Úřadu zahrnují odměny evropského nejvyššího žalobce,
evropských žalobců, evropských pověřených žalobců, správního ředitele
a pracovníků Úřadu, správní náklady, náklady na infrastrukturu a
provozní výdaje.
Pokud evropští pověření žalobci jednají v rámci činností Úřadu,
považují se příslušné výdaje jimi vynaložené v průběhu těchto činností
za provozní výdaje Úřadu.
Provozní výdaje Úřadu v zásadě nezahrnují náklady spojené s
vyšetřovacími úkony prováděnými příslušnými vnitrostátními orgány
ani náklady na právní pomoc. V rámci rozpočtu Úřadu však tyto výdaje
zahrnují některé náklady spojené s vyšetřováním a trestním stíháním
podle odstavce 6.
Provozní výdaje rovněž zahrnují vytvoření systému správy případů,
odbornou přípravu, mise a překlady nezbytné pro vnitřní fungování
Úřadu, jako jsou překlady pro stálou komoru.
Je-li jménem Úřadu prováděn mimořádně nákladný vyšetřovací úkon,
mohou evropští pověření žalobci z vlastního podnětu nebo na základě
odůvodněné žádosti příslušných vnitrostátních orgánů konzultovat stálou
komoru, zda by náklady spojené s vyšetřovacím úkonem mohl částečně
nést Úřad. Takové konzultace nesmějí zpozdit vyšetřování.
Stálá komora pak může, po konzultaci se správním ředitelem a na
základě přiměřenosti provedení dané úkonu za konkrétních okolností a
na základě mimořádné povahy nákladů, které zahrnuje, rozhodnout o
vyhovění žádosti nebo jejím zamítnutí, v souladu s pravidly pro
posouzení těchto kritérií stanovenými v jednacím řádu Úřadu. Správní
ředitel pak na základě dostupných finančních zdrojů rozhodne o výši
příspěvku, který má být poskytnut. Správní ředitel o rozhodnutí o výši
částky neprodleně informuje evropského pověřeného žalobce, který
případ projednává.
V souladu s článkem 332 Smlouvy o fungování EU nesou výdaje Úřadu
uvedené v odstavcích 4 a 5 tohoto článku členské státy. Členské státy
Evropské unie, které se neúčastní posílené spolupráce za účelem zřízení
Úřadu, obdrží úpravu v souladu s článkem 11 nařízení Rady (EU,

Článek 91 odst. 2
Článek 91 odst. 3

Článek 91 odst. 4

Článek 91 odst. 5

Článek 91 odst. 6

Článek 91 odst. 7

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.
Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Euratom) č. 609/2014.
Odstavec 7 se nevztahuje na administrativní náklady orgánů Unie
vyplývající z provádění posílené spolupráce na zřízení Úřadu.
Článek 92 odst. 1 Sestavování rozpočtu
Evropský nejvyšší žalobce připraví každý rok na základě návrhu
vypracovaného správním ředitelem předběžný návrh odhadů příjmů a
výdajů Úřadu pro následující rozpočtový rok. Evropský nejvyšší žalobce
předkládá předběžný návrh odhadů k přijetí kolegiu.
Článek 92 odst. 2 Předběžný návrh odhadů příjmů a výdajů Úřadu musí být předán Komisi
do 31. ledna každého roku. Jeho konečnou verzi, která zahrnuje návrh
plánu pracovních míst, předá Úřad Komisi do 31. března každého roku.
Článek 92 odst. 3 Komise předá výkaz odhadů Evropskému parlamentu a Radě (společně
dále jen „rozpočtový orgán“) spolu s návrhem souhrnného rozpočtu
Unie.
Článek 92 odst. 4 Na základě výkazu odhadů zapíše Komise do návrhu souhrnného
rozpočtu Unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních
míst, a výši příspěvku ze souhrnného rozpočtu, které předloží
rozpočtovému orgánu v souladu s články 313 a 314 Smlouvy o
fungování EU.
Článek 92 odst. 5 Rozpočtový orgán schvaluje prostředky na příspěvek ze souhrnného
rozpočtu Unie Úřadu.
Článek 92 odst. 6 Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst Úřadu.
Článek 92 odst. 7 Kolegium přijme rozpočet Úřadu na návrh evropského nejvyššího
žalobce. Stává se konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu
Unie. V případě potřeby se upraví stejným postupem jako při přijímání
původního rozpočtu.
Článek 92 odst. 8 Na jakýkoliv projekt v oblasti nemovitostí, který pravděpodobně bude
mít významný dopad na rozpočet Úřadu, se použije článek 88 nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013.
Článek 93 odst. 1 Plnění rozpočtu
Správní ředitel jako schvalující osoba Úřadu plní rozpočet v rámci své
odpovědnosti a v mezích schválených v rozpočtu.
Článek 93 odst. 2 Správní ředitel každoročně předkládá rozpočtovému orgánu všechny
důležité informace o výsledcích veškerých hodnotících postupů.
Článek 94 odst. 1 Předkládání účetních závěrek a absolutorium
Účetní Úřadu předá účetnímu Komise a Účetnímu dvoru předběžnou
účetní závěrku za rozpočtový rok (rok N) do 1. března následujícího
rozpočtového roku (rok N + 1).
Článek 94 odst. 2 Do 31. března následujícího rozpočtového roku předá Úřad Evropskému
parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru zprávu o rozpočtovém a finančním
řízení.
Článek 94 odst. 3 Účetní Komise předá Účetnímu dvoru předběžnou účetní závěrku Úřadu
Článek 91 odst. 8

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.
Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 94 odst. 4
Článek 94 odst. 5

Článek 94 odst. 6

Článek 94 odst. 7
Článek 94 odst. 8
Článek 94 odst. 9

Článek 94 odst.
10
Článek 95

Článek 96 odst. 1

Článek 96 odst. 2

Citace ustanovení

konsolidovanou s účetní závěrkou Komise do 31. března následujícího
rozpočtového roku.
V souladu s čl. 148 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 předloží
Účetní dvůr své připomínky k předběžným účetním závěrkám Úřadu do
1. června následujícího roku.
Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce
Úřadu podle článku 148 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 vypracuje
účetní Úřadu na vlastní odpovědnost jeho konečnou účetní závěrku a
předá ji kolegiu k vyjádření stanoviska.
Do 1. července následujícího rozpočtového roku předá účetní Úřadu
konečnou účetní závěrku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a
Účetnímu dvoru společně se stanoviskem kolegia uvedeným v odstavci
5.
Konečná účetní závěrka Úřadu se zveřejní v Úředním věstníku Evropské
unie do 15. listopadu roku následujícího po každém rozpočtovém roce.
Správní ředitel předá Účetnímu dvoru odpověď na připomínky do 30.
září každého následujícího rozpočtového roku. Správní ředitel odpověď
předá také Komisi.
Správní ředitel poskytne Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré
informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný
rozpočtový rok v souladu s čl. 109 odst. 3 nařízení v přenesené
pravomoci (EU) č. 1271/2013.
Na základě doporučení Rady přijatého kvalifikovanou většinou udělí
Evropský parlament do 15. května roku N + 2 správnímu řediteli
absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok N.
Finanční pravidla
Evropský nejvyšší žalobce vypracuje na základě návrhu předloženého
správním ředitelem návrh finančních pravidel příslušných pro Úřad.
Tato pravidla přijme kolegium po konzultaci s Komisí. Finanční
pravidla se mohou odchýlit od pravidel uvedených v nařízení v
přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, pouze pokud je takové
odchýlení zvlášť vyžadováno pro provoz Úřadu a s předchozím
souhlasem Komise.
Obecná ustanovení
Nestanoví-li toto nařízení jinak, vztahují se na evropského nejvyššího
žalobce, evropské žalobce, evropské pověřené žalobce, správního
ředitele a zaměstnance Úřadu služební řád, pracovní řád a pravidla
přijatá dohodou mezi orgány Unie k provedení služebního řádu a
pracovního řádu.
Evropský nejvyšší žalobce a evropští žalobci jsou zaměstnáni jako
dočasní zaměstnanci Úřadu podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu.
Zaměstnanci Úřadu se přijímají podle pravidel a předpisů platných pro
úředníky a ostatní zaměstnance Evropské unie.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 96 odst. 3

Článek 96 odst. 4

Článek 96 odst. 5
Článek 96 odst. 6

Článek 96 odst. 7

Článek 97 odst. 1

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Pravomoci, které služební řád a pracovní řád k uzavírání pracovních
smluv svěřují orgánu oprávněnému ke jmenování, vykonává kolegium.
Kolegium může tyto pravomoci, pokud jde o zaměstnance Úřadu,
přenést na správního ředitele. Přenesení pravomoci uvedené v tomto
odstavci se nesmí týkat evropského nejvyššího žalobce, evropských
žalobců, evropských pověřených žalobců ani správního ředitele.
Kolegium přijímá v souladu s článkem 110 služebního řádu vhodná
pravidla k provedení služebního řádu a pracovního řádu. Kolegium
rovněž přijímá programování lidských zdrojů, které tvoří součást
programového dokumentu.
Na Úřad a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a
imunitách Evropské unie.
Evropští pověření žalobci jsou přijímáni jako zvláštní poradci v souladu 283/1993
s články 5, 123 a 124 pracovního řádu. Příslušné vnitrostátní orgány ve znění
usnadní výkon funkce evropských pověřených žalobců podle tohoto 315/2019
nařízení a zdrží se jakéhokoli jednání nebo postupů, které by mohly
nepříznivě ovlivnit jejich kariéru nebo postavení ve vnitrostátním
systému trestního stíhání. Příslušné vnitrostátní orgány poskytnou
evropským pověřeným žalobcům především zdroje a zařízení nezbytná k
výkonu jejich funkce podle tohoto nařízení a zajistí jejich plnou
integraci do vnitrostátních útvarů pověřených trestním stíháním. Zajistí
se zavedení vhodných opatření tak, aby byla zachována práva
evropských pověřených žalobců týkající se sociálního zabezpečení,
důchodu a pojistného krytí podle vnitrostátního systému. Rovněž se
zajistí, aby celková odměna evropských pověřených žalobců nebyla
nižší, než by byla v případě, že by zůstali pouze vnitrostátními žalobci.
Odpovědnost za všeobecné pracovní podmínky a pracovní prostředí
evropských pověřených žalobců nesou příslušné vnitrostátní justiční
orgány.
283/1993
ve znění
315/2019
Evropský žalobce a evropští pověření žalobci nesmějí při výkonu svých
pravomocí souvisejících s vyšetřováním a trestním stíháním přijímat
žádné jiné příkazy, pokyny ani instrukce než ty, které jsou výslovně
stanoveny v článku 6.
Dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci
Dočasným zaměstnancům zaměstnaným podle čl. 2 písm. a) pracovního
řádu v orgánech, institucích nebo jiných subjektech Unie, kteří byli
přijati Úřadem na základě smlouvy uzavřené nejpozději jeden rok po
zahájení provozu Úřadu v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 120
odst. 2, musí být nabídnuta pracovní smlouva podle čl. 2 písm. f)
pracovního řádu, přičemž veškeré další smluvní podmínky zůstanou

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

§ 34b

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Poznámka

(1) Dnem, k němuž vznikla státnímu zástupci funkce evropského PAD
nejvyššího žalobce, evropského žalobce nebo evropského pověřeného
žalobce, je státní zástupce dočasně přidělen k Úřadu evropského
veřejného žalobce. V rozsahu, ve kterém není státní zástupce jmenovaný
do funkce evropského pověřeného žalobce dočasně přidělen k Úřadu
evropského veřejného žalobce, plní tento státní zástupce povinnosti
státního zástupce podle tohoto zákona. Dočasné přidělení trvá po dobu
výkonu funkce evropského nejvyššího žalobce, evropského žalobce
nebo evropského pověřeného žalobce.
(2) Ministr spravedlnosti po projednání s nejvyšším státním zástupcem a
se souhlasem státního zástupce jmenovaného do funkce evropského
pověřeného žalobce stanoví určité státní zastupitelství jako místo
výkonu jeho funkce.

§ 34c odst. 3 (3) Úkolem správy státního zastupitelství je rovněž vytvářet podmínky k
řádnému plnění úkolů evropského pověřeného žalobce.
Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 97 odst. 2

Článek 97 odst. 3

Článek 98 odst. 1

Článek 98 odst. 2
Článek 99 odst. 1

Článek 99 odst. 2
Článek 99 odst. 3

Citace ustanovení

beze změny, aniž je dotčena nutnost plnit povinnosti vyplývající z
pracovního řádu. U těchto dočasných zaměstnanců se má za to, že byli
po celou dobu trvání svého pracovního poměru zařazeni v Úřadu.
Smluvním zaměstnancům zaměstnaným podle článku 3a nebo 3b
pracovního řádu v orgánech Unie, kteří byli přijati Úřadem na základě
smlouvy uzavřené nejpozději jeden rok po zahájení provozu Úřadu v
souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 120 odst. 2, musí být nabídnuta
pracovní smlouva podle článku 3a pracovního řádu, přičemž veškeré
další smluvní podmínky zůstanou beze změny. U těchto smluvních
zaměstnanců se má za to, že byli po celou dobu trvání svého pracovního
poměru zařazeni v Úřadu.
Dočasným zaměstnancům zaměstnaným podle čl. 2 písm. f) pracovního
řádu a smluvním zaměstnancům zaměstnaným podle článku 3a
pracovního řádu v orgánech, institucích nebo jiných subjektech Unie,
kteří byli přijati Úřadem na základě smlouvy uzavřené nejpozději jeden
rok po zahájení provozu Úřadu v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl.
120 odst. 2, musí být nabídnuta pracovní smlouva za stejných podmínek.
U těchto zaměstnanců se má za to, že byli po celou dobu trvání svého
pracovního poměru zařazeni v Úřadu.
Vyslaní národní odborníci a další pracovníci
Úřad může vedle svých vlastních zaměstnanců využívat služeb
vyslaných národních odborníků a dalších osob, které má k dispozici,
avšak které nezaměstnává. Vyslaní národní odborníci podléhají při
výkonu úkolů souvisejících s funkcí Úřadu pravomoci evropského
nejvyššího žalobce.
Kolegium přijme rozhodnutí, kterým se stanoví pravidla pro vysílání
národních odborníků nebo jiných osob, které má Úřad k dispozici, avšak
které nezaměstnává, do Úřadu.
Společná ustanovení
Pokud je to nezbytné pro plnění jeho úkolů, může Úřad navázat a
udržovat pracovní vztahy s orgány, institucemi nebo jinými subjekty
Unie v souladu s jejich cíli, s orgány členských států Evropské unie,
které se neúčastní posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu, s orgány
třetích zemí a mezinárodními organizacemi.
Pokud je to důležité pro plnění jeho úkolů, může si Úřad v souladu s
článkem 111 přímo vyměňovat veškeré informace se subjekty
uvedenými v odstavci 1 tohoto článku, nestanoví-li toto nařízení jinak.
Pro účely stanovené v odstavcích 1 a 2 může Úřad uzavírat pracovní
ujednání se subjekty uvedenými v odstavci 1. Tato pracovní ujednání
jsou technické nebo operativní povahy a jsou zaměřena zejména na
usnadnění spolupráce a výměny informací mezi jejich stranami.
Pracovní ujednání nesmějí tvořit základ umožňující výměnu osobních
údajů ani nesmějí mít právně závazné účinky pro Unii ani pro její

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 100
odst. 1

Článek 100
odst. 2

Článek 100
odst. 3

Článek 100
odst. 4
Článek 101
odst. 1

Článek 101
odst. 2
Článek 101
odst. 3

Citace ustanovení

členské státy.
Vztahy s Eurojustem
Úřad naváže a udržuje úzký vztah s Eurojustem založený na vzájemné
spolupráci v rámci jejich pravomocí a na rozvoji provozních, správních
a řídicích vazeb mezi nimi, jak je uvedeno v tomto článku. Za tímto
účelem se evropský nejvyšší žalobce a předseda Eurojustu pravidelně
setkávají a projednávají otázky společného zájmu.
V provozních záležitostech může Úřad do své činnosti týkající se
přeshraničních případů Eurojust zapojit mimo jiné těmito způsoby:
a) sdílením informací o svém vyšetřování, včetně osobních údajů, v
souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení;
b) vyzváním Eurojustu nebo jeho příslušného národního člena nebo
členů, aby poskytli podporu při doručování jeho rozhodnutí či žádostí o
vzájemnou právní pomoc a jejich výkonu v členských státech Evropské
unie, které jsou členy Eurojustu, avšak nepodílejí se na zřízení Úřadu,
jakož i ve třetích zemích.
Úřad má na základě vyhledávání shody nepřímý přístup k informacím v
systému řízení případů Eurojustu. Kdykoliv je nalezena shoda mezi
údaji zadanými do systému správy případů Úřadem a údaji v držení
Eurojustu, je tato skutečnost sdělena jak Eurojustu, tak Úřadu a rovněž
členskému státu Evropské unie, který tyto údaje Eurojustu poskytl. Úřad
přijme vhodná opatření, aby Eurojustu na základě vyhledávání shody
umožnil přístup k informacím.
Úřad se může spoléhat na administrativní podporu a zdroje Eurojustu.
Za tímto účelem může Eurojust poskytovat Úřadu služby společného
zájmu. Podrobnosti stanoví ujednání.
Vztahy s úřadem OLAF
Úřad naváže a udržuje úzký vztah s úřadem OLAF založený na
vzájemné spolupráci v rámci jejich pravomocí a na výměně informací.
Vztah se zaměří zejména na zajištění toho, aby se na ochranu finančních
zájmů Unie využily všechny dostupné prostředky prostřednictvím
vzájemného doplňování a podpory, kterou úřad OLAF Úřadu poskytuje.
Aniž jsou dotčena opatření stanovená v odstavci 3, vede-li Úřad trestní
vyšetřování v souladu s tímto nařízením, nezahájí úřad OLAF žádné
souběžné správní vyšetřování týchž skutečností.
V průběhu vyšetřování vedeného Úřadem může Úřad požádat úřad
OLAF, aby v souladu se svým mandátem podpořil nebo doplnil jeho
činnosti zejména tím, že:
a) poskytne informace, analýzy (včetně forenzních analýz), odborné
znalosti a provozní podporu;
b) usnadní koordinaci konkrétních opatření příslušných vnitrostátních
správních orgánů a subjektů Unie;
c) provede správní vyšetřování.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 101
odst. 4
Článek 101
odst. 5

Článek 102
odst. 1
Článek 102
odst. 2

Článek 103
odst. 1
Článek 103
odst. 2

Článek 104
odst. 1
Článek 104
odst. 2
Článek 104
odst. 3

Citace ustanovení

Úřad může poskytnout úřadu OLAF příslušné informace o případech,
jež se rozhodl nevyšetřovat nebo jež odložil, s cílem umožnit úřadu
OLAF, aby zvážil vhodná správní opatření v souladu se svým
mandátem.
Úřad má nepřímý přístup k informacím v systému správy případů úřadu
OLAF na základě vyhledávání shody. Kdykoliv je nalezena shoda mezi
údaji zadanými do systému správy případů Úřadem a údaji v držení
úřadu OLAF, je tato skutečnost sdělena jak úřadu OLAF, tak Úřadu.
Úřad přijme vhodná opatření, aby úřad OLAF na základě vyhledávání
shody umožnil přístup k informacím.
Vztahy s Europolem
Úřad naváže a udržuje úzký vztah s Europolem. Za tímto účelem
uzavřou obě strany pracovní ujednání stanovující způsoby jejich
spolupráce.
Pokud je to pro účely jeho vyšetřování nezbytné, má Úřad na základě
vlastní žádosti možnost získat veškeré související informace v držení
Europolu týkající se trestného činu spadajícího do jeho působnosti a
rovněž může Europol požádat o analytickou podporu v souvislosti s
konkrétním vyšetřováním, které Úřad vede.
Vztahy s ostatními orgány, institucemi a jinými subjekty Unie
Úřad naváže a udržuje vztah spolupráce s Komisí za účelem ochrany
finančních zájmů Unie. Za tímto účelem uzavřou Úřad a Komise dohodu
stanovující způsoby jejich spolupráce.
Aniž je dotčen řádný průběh a důvěrnost jeho vyšetřování, poskytne
Úřad neprodleně dotčenému orgánu, instituci nebo jinému subjektu Unie
a jiným dotčeným obětem dostatečné informace k tomu, aby mohly
přijmout vhodná opatření, zejména:
a) přijmout správní opatření, například preventivní opatření k ochraně
finančních zájmů Unie. Úřad může orgánu, instituci nebo jinému
subjektu Unie doporučit konkrétní opatření;
b) vystupovat jako účastník občanskoprávního řízení;
c) přijmout opatření pro účely správního vymáhání dlužných částek do
rozpočtu Unie nebo disciplinárního opatření.
Vztahy se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi
Pracovní ujednání uvedená v čl. 99 odst. 3 s orgány třetích zemí a
mezinárodními organizacemi se mohou týkat především výměny
strategických informací a vysílání styčných úředníků do Úřadu.
Úřad může po dohodě s příslušnými dotčenými orgány určit kontaktní
místa ve třetích zemích s cílem usnadnit vzájemnou spolupráci v souladu
s provozními potřebami Úřadu.
Mezinárodní dohody s jednou nebo několika třetími zeměmi, které Unie
uzavřela nebo k nimž přistoupila v souladu s článkem 218 Smlouvy o
fungování EU a které se týkají oblastí spadajících do působnosti Úřadu,

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 104
odst. 4

Článek 104
odst. 5

Článek 104
odst. 6

Článek 104
odst. 7
Článek 105

Citace ustanovení

jako jsou mezinárodní dohody o spolupráci v trestních věcech mezi
Úřadem a těmito třetími zeměmi, jsou pro Úřad závazné.
Pokud neexistuje dohoda podle odstavce 3, členské státy, umožňuje-li to
příslušná mnohostranná mezinárodní dohoda a pokud s tím třetí země
souhlasí, uznají a případně oznámí Úřad jako orgán příslušný pro účely
provádění mnohostranných mezinárodních dohod o právní pomoci v
trestních věcech jimi uzavřených, a to i změnou těchto dohod, pokud je
to nezbytné a možné.
Členské státy mohou rovněž oznámit, že Úřad je orgánem příslušným
pro účely provádění jiných mezinárodních dohod o právní pomoci v
trestních věcech jimi uzavřených, a to i změnou těchto dohod.
Pokud neexistuje dohoda podle odstavce 3 tohoto článku ani uznání
podle odstavce 4 tohoto článku, může evropský pověřený žalobce, který
případ projednává, využít v souladu s čl. 13 odst. 1 pravomoci
vnitrostátního žalobce svého členského státu a požádat orgány třetích
zemí o právní pomoc v trestních věcech na základě mezinárodních
dohod uzavřených tímto členským státem nebo na základě příslušného
vnitrostátního práva a tam, kde je to vhodné, i prostřednictvím
příslušných vnitrostátních orgánů. V takovém případě evropský
pověřený žalobce informuje orgány třetích zemí, že důkazy
shromážděné na tomto základě budou použity Úřadem pro účely tohoto
nařízení, a případně usiluje o získání jejich souhlasu s tímto použitím. V
každém případě musí být třetí země řádně informována, že konečným
příjemcem odpovědi na žádost je Úřad.
Pokud Úřad nemůže vykonávat své funkce na základě příslušné
mezinárodní dohody uvedené v odstavci 3 nebo 4 tohoto článku, může
rovněž v konkrétním případě a v mezích své věcné příslušnosti požádat
o právní pomoc v trestních věcech orgány třetích zemí. Úřad dodrží
podmínky, které mohou tyto orgány stanovit ohledně používání
informací, které na tomto základě poskytly.
S výhradou ostatních ustanovení tohoto nařízení může Úřad na požádání
poskytnout příslušným orgánům třetích zemí nebo mezinárodním
organizacím pro účely vyšetřování nebo pro použití jako důkaz ve
vyšetřování trestných činů informace nebo důkazy, které jsou již v
držení Úřadu. Po konzultaci stálé komory rozhodne evropský pověřený
žalobce, který případ projednává, o každém takovém předání informací
nebo důkazů v souladu s vnitrostátním právem svého členského státu a s
tímto nařízením.
Pokud je nezbytné požádat o vydání osoby, může evropský pověřený
žalobce, který případ projednává, požádat příslušný orgán svého
členského státu, aby vydal žádost o vydání v souladu s příslušnými
smlouvami nebo vnitrostátním právem.
Vztahy se členskými státy Evropské unie, které se neúčastní posílené
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

odst. 1

Článek 105
odst. 2
Článek 105
odst. 3

Článek 106
odst. 1
Článek 106
odst. 2

Článek 107
odst. 1
Článek 107
odst. 2
Článek 107
odst. 3

Článek 108
odst. 1

Článek 108
odst. 2

Citace ustanovení

spolupráce za účelem zřízení Úřadu
Pracovní ujednání podle čl. 99 odst. 3 uzavíraná s orgány členských
států Evropské unie, které se neúčastní posílené spolupráce za účelem
zřízení Úřadu, se mohou týkat především výměny strategických
informací a vysílání styčných úředníků do Úřadu.
Úřad může po dohodě s příslušnými dotčenými orgány určit kontaktní
místa v členských státech Evropské unie, které se neúčastní posílené
spolupráce za účelem zřízení Úřadu, s cílem usnadnit spolupráci v
souladu s potřebami Úřadu.
Pokud neexistuje právní nástroj upravující spolupráci v trestních věcech
a předávání mezi Úřadem a příslušnými orgány členských států
Evropské unie, které se neúčastní posílené spolupráce za účelem zřízení
Úřadu, informují členské státy Úřad coby orgán příslušný pro účely
provádění příslušných aktů Unie o justiční spolupráci v trestních věcech
v případech spadajících do působnosti Úřadu, o svých vztazích s
členskými státy Evropské unie, které se neúčastní posílené spolupráce za
účelem zřízení Úřadu.
Právní postavení a provozní podmínky
V každém členském státě má Úřad způsobilost k právům a právním
úkonům, kterou jeho vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám.
Nezbytná ujednání týkající se prostor poskytnutých Úřadu a zařízení
zpřístupněných Lucemburskem i zvláštní pravidla platná v tomto
členském státě pro členy kolegia, správního ředitele a zaměstnance
Úřadu a jejich rodinné příslušníky stanoví dohoda o sídle, již Úřad
uzavře s Lucemburskem do dne, kdy Úřad začne plnit své úkoly v rámci
vyšetřování a trestního stíhání, určeného podle čl. 120 odst. 2.
Jazykový režim
Na akty podle článků 21 a 114 tohoto nařízení se vztahuje nařízení Rady
(EHS) č. 1/58.
Kolegium rozhodne dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů o
vnitřním jazykovém režimu Úřadu.
Překladatelské služby potřebné pro administrativní fungování Úřadu na
centrální úrovni zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce
Evropské unie, pokud naléhavost věci nevyžaduje jiné řešení. O způsobu
překládání pro účely vyšetřování rozhodnou v souladu s příslušným
vnitrostátním právem evropští pověření žalobci.
Důvěrnost a profesní tajemství
Členové kolegia, správní ředitel a zaměstnanci Úřadu, vyslaní národní
odborníci a další osoby, které má Úřad k dispozici, avšak které
nezaměstnává, a evropští pověření žalobci jsou povinni zachovávat v
souladu s právem Unie důvěrnost všech informací v držení Úřadu.
Jakákoli jiná osoba, která se podílí na výkonu funkcí Úřadu na
vnitrostátní úrovni nebo tomuto výkonu funkcí napomáhá, je povinna
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 108
odst. 3
Článek 108
odst. 4
Článek 108
odst. 5

Článek 109
odst. 1

Článek 109
odst. 2
Článek 109
odst. 3

Článek 110
odst. 1

Článek 110
odst. 2
Článek 110
odst. 3

Citace ustanovení

zachovávat důvěrnost informací podle příslušného vnitrostátního práva.
Povinnost zachovávat důvěrnost informací pro osoby uvedené v
odstavcích 1 a 2 platí i po skončení jejich funkce nebo zaměstnání a po
ukončení činnosti.
Povinnost zachovávat důvěrnost informací v souladu s příslušným
vnitrostátním či unijním právem se vztahuje na všechny informace, které
Úřad získá a které dosud nebyly zákonně zveřejněny.
Vyšetřování prováděná v rámci pravomoci Úřadu jsou chráněna pravidly
o profesním tajemství podle příslušných právních předpisů Unie.
Kdokoli se podílí na výkonu funkcí Úřadu nebo tomuto výkonu funkcí
napomáhá, je povinen zachovávat profesní tajemství podle příslušného
vnitrostátního práva.
Transparentnost
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (27) se
vztahuje na jiné dokumenty než spisy, včetně zobrazení těchto spisů v
elektronické podobě, které jsou uchovávány v souladu s článkem 45
tohoto nařízení.
Do šesti měsíců od svého jmenování vypracuje evropský nejvyšší
žalobce návrh podrobných pravidel pro použití tohoto článku. Tento
návrh přijme kolegium.
Proti rozhodnutím přijatým Úřadem podle článku 8 nařízení (ES) č.
1049/2001 lze podat stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv za
podmínek stanovených v článku 228 Smlouvy o fungování EU nebo
žalobu k Soudnímu dvoru za podmínek stanovených v článku 263
Smlouvy o fungování EU.
Úřad OLAF a Účetní dvůr
Pro usnadnění boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním
činnostem podle nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 přistoupí Úřad do
šesti měsíců ode dne stanoveného Komisí pode čl. 120 odst. 2 k
interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním
vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům
(OLAF) a přijme vhodná ustanovení vztahující se na evropského
nejvyššího žalobce, evropské žalobce, správního ředitele a zaměstnance
Úřadu, vyslané národní odborníky a další osoby, které má Úřad k
dispozici, avšak které nezaměstnává, a evropské pověřené žalobce podle
vzoru stanoveného v příloze k uvedené dohodě.
Účetní dvůr má pravomoc provádět na základě kontroly dokumentů i
inspekce na místě audit u všech dodavatelů a subdodavatelů, kteří od
Úřadu obdrželi finanční prostředky Unie.
Úřad OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na
místě, v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými v nařízení (EU,
Euratom) č. 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 s cílem
zjistit, zda došlo k nesrovnalostem poškozujícím nebo ohrožujícím
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 110
odst. 4

Článek 111
odst. 1
Článek 111
odst. 2
Článek 112
Článek 113
odst. 1
Článek 113
odst. 2
Článek 113
odst. 3
Článek 113
odst. 4
Článek 113
odst. 5
Článek 113
odst. 6
Článek 113
odst. 7
Článek 114

Citace ustanovení

finanční zájmy Unie v souvislosti s výdaji financovanými Úřadem.
Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí pracovní ujednání se subjekty
Unie, orgány třetích zemí a s mezinárodními organizacemi a smlouvy
Úřadu obsahovat ustanovení, která výslovně zmocňují Účetní dvůr a
úřad OLAF k provádění takových auditů a vyšetřování podle jejich
působnosti.
Předpisy týkající se ochrany citlivých neutajovaných a utajovaných
informací
Úřad vypracuje vnitřní pravidla na ochranu citlivých neutajovaných
informací, včetně vytváření a zpracovávání takových informací Úřadem.
Úřad vypracuje vnitřní pravidla na ochranu utajovaných informací EU,
která budou v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU (30), s cílem
zajistit rovnocennou úroveň ochrany těchto informací.
Správní šetření
Správní činnosti Úřadu podléhají šetření evropského veřejného ochránce
práv v souladu s článkem 228 Smlouvy o fungování EU.
Obecný režim odpovědnosti
Smluvní odpovědnost Úřadu se řídí právem rozhodným pro příslušnou
smlouvu.
Pravomoc rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve
smlouvě uzavřené Úřadem náleží Soudnímu dvoru.
V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí Úřad v souladu s
obecnými zásadami společnými právním řádům členských států
Evropské unie veškerou újmu způsobenou Úřadem nebo jeho
zaměstnanci při výkonu jejich povinností, pokud ji jim lze přisoudit.
Odstavec 3 se rovněž použije na újmu, která byla způsobena zaviněním
evropského pověřeného žalobce při výkonu jeho povinností.
Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat spory o náhradu újmy podle
odstavce 3.
Vnitrostátní soudy členských států Evropské unie příslušné k
projednávání sporů týkajících se smluvní odpovědnosti Úřadu podle
tohoto článku se určují podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1215/2012.
Osobní odpovědnost zaměstnanců Úřadu se řídí příslušnými
ustanoveními služebního řádu a pracovního řádu.
Prováděcí pravidla a programové dokumenty
Kolegium na návrh evropského nejvyššího žalobce přijímá zejména:
a) každoročně programový dokument obsahující roční a víceleté
programování Úřadu;
b) strategii boje proti podvodům, která je úměrná rizikům podvodu
vzhledem k poměru nákladů a přínosů prováděných opatření;
c) pravidla týkající se podmínek zaměstnání, kritérií výkonnosti,
odborné nedostatečnosti, práv a povinností evropských pověřených
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Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)
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Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.
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Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 115
odst. 1
Článek 115
odst. 2
Článek 115
odst. 3

Článek 115
odst. 4
Článek 115
odst. 5
Článek 115
odst. 6

Článek 116
odst. 1

Článek 116
odst. 2
Článek 117

Citace ustanovení

žalobců, včetně pravidel pro předcházení střetům zájmů a jejich řešení;
d) podrobná pravidla týkající se uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001
při činnosti Úřadu;
e) prováděcí pravidla podle čl. 24 odst. 8 nařízení (ES) č. 45/2001.
Výkon přenesené pravomoci
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za
podmínek stanovených v tomto článku.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 49 odst. 3
je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne 20. listopadu 2017.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v
čl. 49 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje
přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již
platných aktů v přenesené pravomoci.
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s
odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se
zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna
2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně
Evropskému parlamentu a Radě.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 49 odst. 3 vstoupí v platnost
pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt
oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této
lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu
Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Postup pro naléhavé případy
Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v
platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena
námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené
pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití
postupu pro naléhavé případy.
Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené
pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 115 odst. 6. V
takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský
parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.
Oznámení
Každý členský stát určí orgány příslušné pro účely provádění tohoto
nařízení. Informace o určených orgánech a o jejich případných
následných změnách současně oznámí evropskému nejvyššímu žalobci,
Radě a Komisi. Členské státy rovněž oznámí Úřadu rozsáhlý seznam
vnitrostátních ustanovení trestního práva hmotného, která se vztahují na

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:

Lhůta pro implementaci
Úřední věstník
I. 283/1
Gestor
MSp
32017R1939
Nařízení Rady 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 118

Článek 119
odst. 1

Článek 119
odst. 2
Článek 120
odst. 1
Článek 120
odst. 2

Citace ustanovení

trestné činy definované ve směrnici (EU) 2017/1371, a jiného
příslušného vnitrostátního práva. Úřad zajistí, aby informace získané
prostřednictvím těchto seznamů byly zveřejněny. Členské státy, které
mají v souladu s čl. 30 odst. 3 v úmyslu omezit uplatňování čl. 30 odst. 1
písm. e) a f) na určité závažné trestné činy, oznámí seznam těchto
trestných činů Úřadu.
Přezkum pravidel týkajících se ochrany fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů Úřadem
V souvislosti s přizpůsobením nařízení (ES) č. 45/2001 v souladu s čl. 2
odst. 3 a článkem 98 nařízení (EU) 2016/679 přezkoumá Komise
ustanovení týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů Úřadem stanovená tímto nařízením.
Komise případně předloží legislativní návrh na změnu nebo zrušení
těchto ustanovení.
Ustanovení o přezkumu
Do pěti let ode dne stanoveného Komisí podle čl. 120 odst. 2 a poté
každých pět let zadá Komise hodnocení a předloží hodnotící zprávu o
provádění a dopadu tohoto nařízení a o účinnosti a účelnosti Úřadu a
jeho pracovních postupů. Komise předá hodnotící zprávu společně se
svými závěry Evropskému parlamentu, Radě a vnitrostátním
parlamentům. Zjištění vyplývající z hodnocení zveřejní.
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrhy,
pokud dojde k závěru, že jsou nezbytná další nebo podrobnější pravidla
pro zřízení Úřadu, jeho funkce či postup vztahující se na jeho činnost,
včetně jeho přeshraničních vyšetřování.
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v
Úředním věstníku Evropské unie.
Úřad vykonává svou pravomoc ve vztahu ke všem trestným činům, které
spadají do jeho působnosti a jsou spáchány po dni vstupu tohoto nařízení
v platnost.
Úřad začne plnit své úkoly v rámci vyšetřování a trestního stíhání, které
mu toto nařízení ukládá, ode dne, který po zřízení Úřadu určí Komise
rozhodnutím na návrh evropského nejvyššího žalobce. Rozhodnutí
Komise bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
Den určený Komisí nesmí nastat dříve než tři roky po dni vstupu tohoto
nařízení v platnost.
Pro ty členské státy, které se účastní posílené spolupráce na základě
rozhodnutí přijatého v souladu s čl. 331 odst. 1 druhým nebo třetím
pododstavcem Smlouvy o fungování EU, se toto nařízení použije ode
dne uvedeného v daném rozhodnutí.

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§,
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

Nerelevantní z hlediska adaptace.

NA

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č

Číslo.Sb.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

141/1961
57/1965
149/1969
29/1978
178/1990
558/1991
25/1993
283/1993
292/1993

10.

152/1995

11.

148/1998

12.

265/2001

13.
14.
15.

6/2002
7/2002
14/2002

16.

283/2004

17.
18.
19.
20.
21.

539/2004
394/2005
413/2005
121/2008
177/2008

22.
23.

274/2008
314/2008

24.
25.
26.
27.

384/2008
41/2009
227/2009
286/2009

Název předpisu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Účinnost předpisu

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
1. 1. 1962
zákon č. 57/1965 Sb. kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
1. 8. 1965
zákon č. 149/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
1. 1. 1970
zákon č. 29/1978 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád
1. 7. 1978
zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád
1. 7. 1990
zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
1. 1. 1992
zákon č. 25/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
1. 1. 1993
zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
1. 1. 1994
zákon č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb, o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o 1. 1. 1994
soudech a soudcích
zákon č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
1. 9. 1995
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších
soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
1. 11. 1998,
zrušeno 1. 1.
2006
zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 1. 1. 2002
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
1. 4. 2002
zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
1. 4. 2002
zákon č. 14/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších 1. 3. 2002
náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a
orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
zákon č. 283/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění 1. 7. 2004
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony
zákon č. 539/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1. 11. 2004
Zákon č. 394/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
1. 10. 2005
zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
1. 1. 2006
zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
1. 7. 2008
zákon č. 177/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 1. 7. 2008
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
1. 1. 2009
zákon č. 314/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a
1. 10. 2008
soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních
zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 384/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
20. 10. 2008
zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
1. 1. 2010
zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
24. 7. 2009
zákon č. 286/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
1. 11. 2009
předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
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28.
29.
30.

459/2011
193/2012
273/2012

31.
32.
33.
34.
35.

45/2013
104/2013
105/2013
293/2013
141/2014

36.

150/2016

37.

163/2016

38.
39.

301/2016
55/2017

40.
41.
42.
43.
44.

57/2017
178/2018
287/2018
111/2019
203/2019

45.

315/2019

předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve
znění pozdějších předpisů
zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon č. 273/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon č. 141/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
zákon č. 150/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 163/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
zákon č. 301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
zákon č. 57/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
zákon č. 178/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 203/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon
o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993
Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 315/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1. 1. 2012
1. 9. 2012
1. 10. 2012
1. 8. 2013
1. 1. 2014
1. 1. 2014
1. 1. 2014
1. 8. 2014
1. 7. 2016
1. 7. 2016
6. 10. 2016
18. 3. 2017
1. 5. 2017
16. 8. 2018
1. 2. 2019
24. 4. 2019
1. 9. 2019
1. 12. 2019

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

1.

Číslo ID

Předkladatel

9774

MV

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Název návrhu předpisu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Předpokládané
datum předložení
vládě

30. 12. 2019

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

1. 1. 2021

3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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