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Vládní

návrh

ZÁKON
ze dne ……………….. 2013,
kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím
kontrolního řádu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 2/1969 Sb.
Čl. I
V § 12 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb.,
zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci
textu odstavce se doplňují slova „a kontrolních postupů ve veřejné správě“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o požární ochraně
Čl. II
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona
č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,
zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011
Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. …/… Sb. a zákona č. …/… Sb., se mění takto:
1. V § 31 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:
„(2) V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán
vykonávající státní požární dozor mimo náležitosti uvedené v kontrolním řádu14) stanoví
opatření a lhůtu k odstranění nedostatků a lhůtu pro podání písemné zprávy o odstranění
nedostatků orgánu vykonávajícímu státní požární dozor. Proti těmto opatřením a stanovení
lhůt nelze podat námitky.
________________________
14)

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

2. V § 36 odst. 3 se slovo „uvést“ nahrazuje slovem „poznamenat“ a slovo „zápisu“
se nahrazuje slovy „protokolu o kontrole“.
3. V § 76 odst. 1 písm. i) se slovo „závad“ nahrazuje slovem „nedostatků“.
4. V § 76 odst. 7 větě první se slova „závadný stav“ nahrazují slovem „nedostatky“.
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona obecní policii
Čl. III
V zákoně 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. 267/2006 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. a zákona č. …/… Sb., se za § 26a vkládá
nový § 26b, který včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní:
„§ 26b
Na kontrolní činnost prováděnou obecní policií podle tohoto nebo zvláštního právního
předpisu21) se kontrolní řád22) nepoužije.
________________________
21)

Například zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zpravodajských službách
Čl. IV
V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005
Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. …/… Sb., zákona č. …/… Sb.
a zákona č. …/… Sb., se za § 13 vkládá nový § 13a, který zní:
„§ 13a
(1) Jiná zvláštním zákonem stanovená kontrola než podle § 12 a 13 může být
v zařízeních zpravodajské služby vykonána jen se souhlasem jejího ředitele.
(2) Nebude-li souhlas podle odstavce 1 udělen, zajistí ředitel zpravodajské služby
výkon kontroly ve své působnosti a podá do 60 dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu
zprávu o výsledku vykonané kontroly kontrolnímu orgánu, který o souhlas požádal,
nestanoví-li tento kontrolní orgán lhůtu delší.
(3) Není-li zpravodajská služba schopna zajistit výkon kontroly ve své působnosti, je
povinna umožnit výkon kontroly kontrolnímu orgánu. Může si však vyhradit zvláštní
podmínky způsobu výkonu takové kontroly.“.
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ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. V
V § 39 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona
č. 227/2009 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. VI
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 52/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.
a zákona č. 468/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li podle odstavce 1 oznámeno zpracování, které je předmětem kontroly, Úřad
registraci přeruší. Úřad v registraci pokračuje, jakmile je kontrola ukončena.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
2.

V § 16 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

3.

V § 30 odst. 4 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „plnění“ se vkládají slova
„, a nezůstane-li po skončení výkonu funkce zaměstnancem Úřadu, i na odchodné“.

4.

V § 33 odstavec 3 zní:
„(3) Inspektor řídí kontrolu a provádí další úkony, které jsou v působnosti Úřadu.“.

5.

Za § 34 se vkládá nový § 34a, který zní:
„§ 34a
(1) Inspektoři tvoří kolegium.
(2) Za účelem sjednocení kontrolních závěrů kolegium projednává

a) námitky kontrolovaných osob,
b) opravný prostředek proti opatření k nápravě,
c) kontrolní metodiku,
3

d) závěry z výsledků kontroly,
e) návrhy inspektorů na změnu nebo zrušení právních předpisů a
f) další dokumenty, které mu předseda předloží nebo na jejichž projednání se kolegium
usnese.
(3) Kolegium projednává návrh kontrolního plánu nebo jeho změny; přitom přihlíží
k podnětům nebo stížnostem adresovaným Úřadu.
(4) Jednací řád kolegia a kontrolní plán schvaluje předseda Úřadu na návrh kolegia.“.
6.

§ 37 a 38 včetně nadpisů znějí:
„§ 37
Oprávnění kontrolujícího na přístup k informacím

Kontrolující je při kontrole zpracování osobních údajů oprávněn seznamovat se se všemi
informacemi v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly, včetně citlivých údajů.
CELEX: 31995L0046

§ 38
Průkaz kontrolujícího
Kontrolující je povinen prokázat se kontrolovanému průkazem, jehož vzor stanoví
nařízení vlády.“.
7.

§ 39 se zrušuje.

8.

§ 40 zní:
„§ 40

(1) Dojde-li k porušení povinnosti stanovené zákonem nebo uložené na jeho základě při
zpracování osobních údajů, uloží inspektor opatření k odstranění zjištěných nedostatků
a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
(2) Nevyžadují-li okolnosti jiný postup, rozhodnutí o uložení opatření k nápravě
inspektor oznámí v protokolu o kontrole.“.
9.

Za § 40 se vkládají nové § 40a až 40c, které včetně nadpisu znějí:
„§ 40a
Řízení o opravném prostředku proti opatření k nápravě

(1) Proti opatření k nápravě může kontrolovaný podat písemný a zdůvodněný opravný
prostředek, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena
v protokolu o kontrole lhůta delší.
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(2) Vyžaduje-li to veřejný zájem nebo ochrana práv dotčených osob, uloží inspektor
blokování osobních údajů.
(3) Byl-li současně podán opravný prostředek proti opatření k nápravě a námitky proti
kontrolnímu zjištění, rozhodne se o opravném prostředku a o námitkách společně.
(4) Inspektor může o opravném prostředku sám rozhodnout, jestliže mu plně vyhoví;
opravný prostředek, kterému plně nevyhoví, předloží spolu se spisem nejpozději do 7 dnů od
doručení opravného prostředku předsedovi Úřadu.
(5) Předseda Úřadu rozhodne o opravném prostředku po projednání v kolegiu nejpozději
ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení Úřadu tak, že jsou-li proto důvody, opravnému prostředku
vyhoví, jinak opravný prostředek, který je nedůvodný, byl podán opožděně nebo
neoprávněnou osobou, zamítne. Ve zvlášť složitém případě se lhůta pro vyřízení opravného
prostředku prodlužuje o 30 dnů.
(6) Pokud v řízení o opravném prostředku vyplyne potřeba doplnit kontrolní zjištění,
předseda Úřadu rozhodne o vrácení věci inspektorovi k došetření.
§ 40b
Vyhoví-li inspektor nebo předseda Úřadu námitce proti kontrolnímu zjištění, rozhodne
současně o zrušení navazujících opatření k nápravě.
§ 40c
Dojde-li k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad upustit od uložení
pokuty.“.
10.

§ 41 až 43 se zrušují.

11.

V § 44 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno
j), které zní:

„j) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.“.
12.

V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno
k), které zní:

„k) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o obcích
Čl. VII
Zákon 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
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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. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012
Sb., zákona č. …/… Sb., zákona č. …/… Sb. a zákona č. …/… Sb., se mění takto:
1. V § 129 odstavec 1 zní:
„(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo vnitra a výkon přenesené působnosti svěřené
orgánům obcí krajské úřady v přenesené působnosti.“.
2. V § 129 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, s výjimkou právních
předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva“.
3. V § 129 odst. 3 písm. b) se slova „podle tohoto zákona (§ 129b odst. 3)“ zrušují.
4. V § 129 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „pověření zaměstnanci“ nahrazují slovem
„kontrolující“ a v závěrečné části ustanovení se slova „(dále jen „kontrolující“)“ zrušují.
5. § 129a a 129b včetně nadpisů znějí:
„§ 129a
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního
města o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující
tato doporučení v protokolu o kontrole.
(2) Starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města konaném
po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo obce, městského obvodu nebo městské části
územně členěného statutárního města s výsledky uskutečněné kontroly.
(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup obce, městského obvodu
nebo městské části územně členěného statutárního města, předloží starosta, popřípadě jím
pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu
obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města též návrh
opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě
jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci o jednání zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města v této věci včetně
návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, obec, městský obvod nebo
městská část územně členěného statutárního města neprodleně vyvěsí na úřední desce
obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů.
Současně tuto informaci zašle obec Ministerstvu vnitra, městský obvod nebo městská část
územně členěného statutárního města magistrátu územně členěného statutárního města.
(4) Orgány obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města jsou povinny zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.
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§ 129b
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Práva a povinnosti obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města vykonává jejich jménem v případě kontroly výkonu přenesené působnosti
svěřené orgánům obcí, městských obvodů nebo městských částí územně členěných
statutárních měst tajemník obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské
části, popřípadě jím pověřený zástupce, a pokud funkce tajemníka není zřízena nebo tajemník
není ustanoven, pak starosta, popřípadě jím pověřený zástupce.
(2) Ustanovení § 19 kontrolního řádu se nevztahuje na úkony učiněné orgány obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města podle správního
řádu nebo podle daňového řádu.
(3) Tajemník obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části,
popřípadě jím pověřený zástupce, a pokud funkce tajemníka není zřízena nebo tajemník není
ustanoven, pak starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, je povinen zajistit nápravu
nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.“.
6. § 129c se zrušuje.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o krajích
Čl. VIII
Zákon 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. …/… Sb. a zákona č. …/… Sb., se mění takto:
1. V § 67 odst. 1 písm. e) se slova „podle zvláštního právního předpisu22b)“ včetně poznámky
pod čarou č. 22b zrušují.
2. V § 86 odstavec 1 zní:
„(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům krajů ministerstvo a výkon přenesené působnosti svěřené
orgánům krajů věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady.“.
3. V § 86 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, s výjimkou právních předpisů
občanského, obchodního nebo pracovního práva“.
4. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „podle tohoto zákona (§ 88 odst. 3)“ zrušují.
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5. V § 86 odst. 3 se za slovo „provádějí“ vkládají slova „kontrolující, jimiž jsou“ a slova
„(dále jen „kontrolující“)“ se zrušují.
6. § 87 a 88 včetně nadpisů znějí:
„§ 87
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li kraj o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou,
uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.
(2) Hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva
konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo s výsledky uskutečněné kontroly.
(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup kraje, předloží hejtman,
popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly
zastupitelstvu též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení
jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci o
jednání zastupitelstva v této věci včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o
způsobu nápravy, kraj neprodleně vyvěsí na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně
15 dnů. Současně tuto informaci zašle kraj ministerstvu.
(4) Orgány kraje jsou povinny zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.
§ 88
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Práva a povinnosti kraje vykonává jeho jménem v případě kontroly výkonu
přenesené působnosti svěřené orgánům krajů ředitel, popřípadě jím pověřený zástupce.
(2) Ustanovení § 19 kontrolního řádu se nevztahuje na úkony učiněné orgány kraje
podle správního řádu nebo podle daňového řádu.
(3) Ředitel, popřípadě jím pověřený zástupce, je povinen zajistit nápravu nedostatků
zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.“.
7. § 89 se zrušuje.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. IX
Zákon 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., 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.,
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zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. …/… Sb. a zákona č. …/… Sb.,
se mění takto:
1. V § 32 odst. 3 se slova „podle tohoto zákona (§ 113 odst. 2 a § 115 odst. 3)“ zrušují.
2. V § 113 odstavec 1 zní:
„(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy ministerstvo a výkon přenesené
působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy věcně příslušná ministerstva nebo jiné
ústřední správní úřady.“.
3. V § 113 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, s výjimkou právních
předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva“.
4. V § 113 odst. 3 písm. b) se slova „podle tohoto zákona (§ 115 odst. 3)“ zrušují.
5. V § 113 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „pověření zaměstnanci“ nahrazují slovem
„kontrolující“ a v závěrečné části ustanovení se slova „(dále jen „kontrolující“)“ zrušují.
6. § 114 a 115 včetně nadpisů znějí:
„§ 114
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li hlavní město Praha nebo městská část o doporučení opatření k nápravě
nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.
(2) Primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, nebo starosta
městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva
hlavního města Prahy nebo městské části konaném po ukončení kontroly seznámí
zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo městské části s výsledky uskutečněné kontroly.
(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup hlavního města Prahy nebo
městské části, předloží primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce,
nebo starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením
s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu hlavního města Prahy nebo městské části též
návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování,
popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci o jednání zastupitelstva
hlavního města Prahy nebo městské části v této věci včetně návrhu opatření k nápravě,
popřípadě sdělení o způsobu nápravy, hlavní město Praha nebo městská část neprodleně
vyvěsí na úřední desce Magistrátu nebo úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů.
Současně tuto informaci zašle hlavní město Praha ministerstvu, městská část Magistrátu.
(4) Orgány hlavního města Prahy nebo městské části jsou povinny zajistit nápravu
nedostatků zjištěných kontrolou.
§ 115
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Práva a povinnosti hlavního města Prahy nebo městské části vykonává jejich
jménem v případě kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města
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Prahy ředitel Magistrátu, popřípadě jím pověřený zástupce, a v případě kontroly výkonu
přenesené působnosti svěřené orgánům městské části tajemník úřadu městské části, popřípadě
jím pověřený zástupce, a pokud funkce tajemníka není zřízena nebo tajemník není ustanoven,
pak starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce.
(2) Ustanovení § 19 kontrolního řádu se nevztahuje na úkony učiněné orgány hlavního
města Prahy nebo městské části podle správního řádu nebo podle daňového řádu.
(3) Ředitel Magistrátu, popřípadě jím pověřený zástupce, nebo tajemník úřadu městské
části, popřípadě jím pověřený zástupce, a pokud funkce tajemníka není zřízena nebo tajemník
není ustanoven, pak starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, je povinen zajistit nápravu
nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.“.
7. § 116 se zrušuje.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. X
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb.,
zákona č. 440/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 9 se slova „a dozor“ zrušují.
2. V § 9 odst. 1 se slovo „dozor“ nahrazuje slovem „kontrola“.
3. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo „dozor“ nahrazuje slovem „kontrolu“.
4. V § 9 se odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Čl. XI
V zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 586/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 260/2008 Sb. a zákona č. …/… Sb., § 21 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:
„§ 21
Pověření ke kontrole ve formě průkazu13) vydává ve své působnosti hasičský
záchranný sbor. Průkaz je při kontrole předkládán společně se služebním průkazem.
___________________________
13)
§ 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.
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ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. XII
V § 27 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se věta druhá včetně
poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna krizového zákona
Čl. XIII
V § 33 odst. 1 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 věta druhá
včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XIV
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. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovem „zákonem“ tečka nahrazuje čárkou a slova
„Při kontrole postupuje podle zvláštního zákona;8)“ včetně poznámky pod čarou č. 8
se zrušují.
2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „na místě“ zrušují.
3. V § 5c odst. 1 se slova „vyzve orgán“ nahrazují slovy „uloží orgánu“.
4. V § 5c odst. 2 větě první se slova „Ve výzvě podle odstavce 1 ministerstvo“ nahrazují
slovy „Ministerstvo při ukládání opatření podle odstavce 1“.
5. V § 6 odst. 7 větě první se slova „Dozor nad akreditující osobou“ nahrazují slovy
„Kontrolu akreditující osoby“ a věta druhá se zrušuje.
6. V § 6d odst. 8 větě první se slova „Dozor nad atestačními středisky“ nahrazují slovy
„Kontrolu atestačních středisek“ a věta druhá se zrušuje.
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ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o dobrovolnické službě
Čl. XV
V § 9 odst. 3 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých
zákonů (zákon o dobrovolnické službě), se slovo „ověřovat“ nahrazuje slovem „kontrolovat“
a slova „; postupuje přitom podle zákona o státní kontrole“ se zrušují.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. XVI
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.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb. a zákona č. …/… Sb., se mění takto:
1.

V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále podnikatelé,
kterým bylo uděleno státní povolení k provozování živnosti vedení spisovny (dále jen
„koncese k vedení spisovny“), jde-li o dokumenty, ke kterým mají tuto povinnost
veřejnoprávní původci, soukromoprávní původci nebo jejich právní nástupci a které byly
veřejnoprávními původci, soukromoprávními původci nebo jejich právními nástupci těmto
podnikatelům předány k zajištění odborné správy.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
2.

V § 18a odst. 2 větě první se slova „zřizovatele soukromého archivu“ nahrazují slovy
„archivu, popřípadě zřizovatele archivu,“.

3.

V § 49 odst. 1 písm. r) se slova „podle zvláštního právního předpisu22)“ nahrazují slovy
„k vedení spisovny“.
Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

4.

V § 49 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní:

„s) kontroluje plnění povinností podnikatele, kterému byla udělena koncese k vedení
spisovny, stanovených v § 3 odst. 4,“.
Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno t).
5.

V § 69a odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

6.

V § 71 odst. 1 písm. c) body 1 a 2 znějí:
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„1. organizačních složek státu s územní působností vymezenou územím kraje, okresu
nebo obce a státních příspěvkových organizací zřízených těmito organizačními
složkami státu s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv
nebo Archiv bezpečnostních složek nebo které si zřídily specializovaný archiv,
2. státních podniků s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv
nebo Archiv bezpečnostních složek nebo které si zřídily specializovaný archiv,“.
7.

V § 71 odst. 1 písm. c) body 4 až 9 znějí:
„4. vysokých škol s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv,
5. škol s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv nebo které náleží
do působnosti Národního archivu,
6. zdravotních pojišťoven s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv nebo
které náleží do působnosti Národního archivu,
7. veřejných výzkumných institucí s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv
nebo které náleží do působnosti Národního archivu,
8. právnických osob zřízených zákonem s územní působností vymezenou územím kraje,
okresu nebo obce s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv
nebo Archiv bezpečnostních složek nebo které si zřídily specializovaný archiv,
9. kulturně vědeckých institucí, pokud mají ve své péči archiválie, které vede v druhotné
evidenci Národního kulturního dědictví státní oblastní archiv, s výjimkou těch, které si
zřídily specializovaný archiv nebo které náleží do působnosti Národního archivu,“.

8.

V § 71 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 12 doplňují slova „, s výjimkou těch, které
náleží do působnosti Národního archivu“.

9.

V § 72 odstavec 1 zní:

„(1) Kontrola je vykonávána zaměstnancem ministerstva, Národního archivu, Archivu
bezpečnostních složek nebo státního oblastního archivu, kterého k provedení kontroly
písemně pověří ředitel věcně příslušného útvaru ministerstva nebo ředitel archivu (dále jen
„kontrolující“).“.
10. V § 72 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Archivní inspektor“ nahrazují slovy
„Kontrolující je“ a slovo „je“ se zrušuje.
11. V § 72 odst. 3 větě první se slova „archivního inspektora“ nahrazují slovy „vydanému
podle odstavce 2“ a ve větě třetí se slova „archivního inspektora“ nahrazují slovem
„kontrolujícího“.
12. V § 72 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
13. V § 72 odstavec 4 zní:
„(4) Na kontrolu prováděnou podle § 71 odst. 2 se odstavce 1 až 3 nepoužijí.“.
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14. V § 74 odst. 8 úvodní části ustanovení se za slova „Určený původce“ vkládají slova
„nebo původce uvedený v § 63 odst. 2“.
15. V § 75 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. XVII
Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 16 se odstavec 4 zrušuje.

2.

V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Kontrolní řád se na kontrolu činnosti
Vojenského zpravodajství podle této části nepoužije.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XVIII
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. …/… Sb., zákona č. …/… Sb.
a zákona č. …/… Sb., se mění takto:
1. V § 49 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.
2. V § 98 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.“.

3. Za § 117 se vkládá nový § 117a, který zní:
„§ 117a
Na postup policie se kontrolní řád nepoužije, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.“.
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ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Čl. XIX
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů, se mění takto:
1. V § 57 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.“.
2. Za § 67 se vkládá nový § 67a, který zní:
„§ 67a
Na postup inspekce se kontrolní řád nepoužije, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.“.
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o evropské občanské iniciativě
Čl. XX
Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se slova „dozor nad pověřenými osobami“ nahrazují slovy „kontrolu
pověřených osob“.
2. § 8 zní:
„§ 8
(1) Ministerstvo vnitra využívá k výkonu 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. datum úmrtí nebo den, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě den, který subjekt údajů nepřežil,
6. státní občanství, popřípadě více státních občanství, nebo
7. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
b) z informačního systému evidence obyvatel
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. datum a místo narození, nebo
3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
c) z informačního systému evidence občanských průkazů
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1. jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo
2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) z informačního systému evidence cestovních dokladů
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo
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.“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
ÚČINNOST
Čl. XXI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 s výjimkou ustanovení čl. XX bodu 2,
které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony
v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Obecná část
a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované
právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy jako celku
Zákon, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti
s přijetím kontrolního řádu [dále též „změnový zákon“], je nezbytnou součástí realizace
sjednocení procesněprávního prostředí v oblasti kontroly, která byla započata přijetím zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Základním cílem změnového zákona je eliminace speciálních procesněprávních
ustanovení upravujících kontrolní postupy ve zvláštních zákonech s tím, že tato ustanovení
budou nahrazena aplikací příslušných ustanovení kontrolního řádu. Dílčím způsobem jsou
upraveny též některé další otázky související s předmětnými kontrolami. V rámci změny
zákona o archivnictví a spisové službě je současně reagováno na aktuální problém, týkající se
povinností tzv. komerčních spisoven při zajišťování odborné správy jim svěřených
dokumentů a provádění kontroly plnění těchto povinností (viz dále).
b) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA)
Nebyla samostatně provedena, neboť změny souvisejících zákonů byly předpokládány
již v rámci hodnocení dopadů regulace (RIA) zpracovaného ke kontrolnímu řádu, na nějž
předkládaný materiál navazuje. Výjimku z povinnosti zpracovat hodnocení dopadů regulace
schválila v souladu s čl. 3 odst. 8 písm. e) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace
(RIA) vláda v rámci Plánu legislativních prací vlády na rok 2013 (str. 21, bod 7 přílohy
k usnesení vlády z 12. prosince 2012, č. 916).
V části šestnácté změnového zákona (změna zákona o archivnictví a spisové službě) je
provedena normativní úprava, která je závěrem pracovní skupiny sestavené ministrem vnitra
na základě bodu II usnesení vlády ze dne 13. června 2012 č. 422 k Analýze typů dokumentů
nacházejících se v komerčních spisovnách, na jejichž ukládání je veřejný zájem. Pracovní
skupina jako příčinu vzniku velmi závažného problému, kdy jsou fyzické osoby při
neexistenci ústředního informačního systému sociálního zabezpečení vyzývány (objektivně
proto nelze použít § 6 odst. 2 správního řádu), aby předkládaly při uplatňování svého práva na
přiznání sociálních dávek dokumenty vzniklé v rámci jejich předcházejících
pracovněprávních nebo obdobných vztahů, identifikovala problematické uložení takových
dokumentů v zaniklé komerční spisovně, anebo v komerční spisovně, jejíž provozovatel
přerušil výkon živnostenského podnikání nebo nezajistil odbornou správu jemu svěřených
dokumentů požadovaným způsobem.
S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k časové naléhavosti řešení
identifikovaného problému je proto navržena úprava shodného postavení provozovatele
komerční spisovny při odborné správě dokumentů, jaké má původce nebo jeho právní
předchůdce, jehož dokumenty jsou na základě smlouvy svěřeny komerční spisovně. Současně
je doplňována působnost státního oblastního archivu v oblasti kontroly odborné správy
dokumentů zajišťované provozovatelem komerční spisovny. Uvedené normativní řešení
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jednak vytváří zcela jednoznačné podmínky provozování odborných činností při správě
dokumentů svěřených provozovateli komerční spisovny, jednak vytváří dostatečně účinný
dohled nad kvalitou výkonu těchto činností, přičemž současně spolu s dalšími opatřeními
metodické povahy umožňuje přijetí včasných preventivních opatření nebo náhradních řešení
při sekundárním uložení dokumentů spojených s výkonem práv třetích osob. Včasným
řešením uvedeného problému je současně reagováno na požadavky vyplývající ze Závěrečné
zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011.
Navrhované řešení neporušuje zákaz diskriminace. Nemá žádné negativní dopady do
oblastí rovného postavení žen a mužů, podnikatelské sféry ani do jednotlivých rozpočtů.
Dopady tohoto řešení do sociálního postavení fyzických osob lze hodnotit pozitivně.
c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Stejně jako kontrolní řád respektuje i změnový zákon příslušná ustanovení Ústavy ČR
i Listiny základních práv a svobod, neboť pouze reaguje na novou úpravu kontrolního řádu.
S ohledem na tyto skutečnosti lze tedy konstatovat, že změnový zákon je v souladu
s ústavním pořádkem České republiky.
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána, její slučitelnost s právem Evropské unie
Kontrola ve veřejné správě není komplexně řešena ani právem mezinárodním ani
unijním, tj. právem Evropské unie, a nejedná se ani o některou ze společných politik Evropské
unie.
V mezinárodním právu je problematika kontroly, resp. auditu, upravena obecně
v Limské deklaraci z roku 1977, jež byla přijata v rámci mezinárodní organizace INTOSAI.
Tato mezinárodní smlouva ovšem neřeší kontrolní procesy, popř. výkon kontroly obecně,
nýbrž se zabývá především problematikou finančních auditů a postavení nejvyšších
kontrolních institucí státu. V případě České republiky je tedy významná zejména pro činnost
Nejvyššího kontrolního úřadu. Navíc se jedná o právně nezávazný dokument. I navzdory
těmto skutečnostem však byly její obecné základní principy při přípravě návrhu zákona
o kontrole též zohledněny. Některé mezinárodní dohody pak upravují určitou konkrétní
specifickou oblast, přičemž na navrhované obecné procesněprávní kontrolní postupy se
nevztahují a neregulují je.
V rámci Evropské unie je obecně kontrolní činnost vykonávaná uvnitř členského státu,
resp. procesní postupy při výkonu této činnosti, ponechána k úpravě jednotlivým národním
legislativám. Odlišná je pouze situace, kdy Evropská unie poskytuje své finanční prostředky
národním právnickým a fyzickým osobám ve formě příspěvků na projekty, granty, příspěvky
ze strukturálních fondů apod. V těchto případech je nutno dodržovat standardy dané
Evropskou unií a kontrolní akce institucí Evropské unie respektovat jako primární. Tyto
standardy a kontroly se však týkají finančních toků v rámci Evropské unie, jichž se
předkládaný návrh právní úpravy nedotkne, jelikož vzhledem k jeho subsidiární aplikaci, se
předpokládá buďto existence speciální právní úpravy zohledňující požadavky Evropské unie,
ať už v podobě přímo použitelného předpisu Evropské unie či národního právního předpisu
implementujícího základní cíle a požadavky Evropské unie, přičemž takových ustanovení se
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změnový zákon nedotýká, jelikož respektuje jejich specialitu, anebo naopak aplikace
obecných institutů zákona o kontrole není v daných případech s požadavky Evropské unie
v rozporu. Totéž lze konstatovat o dalších právních předpisech unijního práva, upravujících
kontrolu v určitých konkrétních oblastech. Jedná se tedy nikoli o právní normy obecné, nýbrž
o právní úpravu s omezenou věcnou působností např. v oblasti zboží a služeb, zdravotnictví,
krmiv, potravinářských a zemědělských výrobků a komodit, mořských živočichů, zdraví
a životních podmínek zvířat, chemických látek apod. [např. nařízení – jako např. nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních
kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin
a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat]. A konečně tentýž závěr lze
uvést rovněž např. pro případ Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii,
upravující např. v bodě 5. kontrolu v oblasti daní, či Smlouvy o fungování Evropské unie,
která však upravuje především kontrolní činnost vykonávanou orgány Evropské unie v rámci
jejich působnosti, zejm. v oblasti financí, jednotného vnitřního trhu, životního prostředí apod.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že mezinárodní smlouvy upravující, resp. určitým
způsobem se dotýkající kontrolní činnosti, jež jsou pro Českou republiku závazné, a právní
akty unijního práva se na problematiku regulovanou návrhem změnového zákona a priori
bezprostředně nevztahují, nicméně jejich existence byla při přípravě změnového zákona
zohledněna.
Návrh zákona novelizuje implementační ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., kterým
byla do českého právního řádu promítnuta směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů.
Lze tedy konstatovat, že návrh změnového zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána, jakož i s právem Evropské unie.
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah a případné další dopady navrhované
právní úpravy
Navrhované úpravy ve změnovém zákoně nepředpokládají žádné významné dopady na
státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.
Nová právní úprava kontroly rovněž nepředpokládá negativní sociální dopady, dopady
na životní prostředí, ani dopady z hlediska zákazu diskriminace.
Na podnikatelské prostředí České republiky se taktéž žádný negativní hospodářský
a finanční dopad nepředpokládá. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady.
Přínosem úpravy v části patnácté (změna zákona o archivnictví a spisové službě) je
zajištění důsledné ochrany odborné správy dokumentů ukládaných v tzv. komerčních
spisovnách, a to jednak z pohledu jejich uchovávání samotného, jednak z pohledu zajištění
jejich autenticity a integrity v zájmu zachování jejich věrohodnosti pro další využití žadateli
o nahlížení do nich, což jsou zpravidla fyzické osoby, které tyto dokumenty vyžadují pro
uplatnění svých práv v oblasti sociálního zabezpečení nebo pracovního práva (při neexistenci
ústředního informačního systému sociálního zabezpečení tyto dokumenty bývají jedinečným
zdrojem údajů pro zahájení příslušných správních řízení).
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f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Vzhledem k tomu, že se jedná o změny navazující na úpravu kontrolního řádu,
nevyvolává předkládaný materiál sám o sobě žádné dopady na ochranu soukromí či osobních
údajů.
g) Hodnocení protikorupčních rizik (CIA)
Návrh je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat, jelikož
pouze dává do souladu procesní úpravu obsaženou ve zvláštních zákonech s obecnou úpravou
v kontrolním řádu, nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy, úprava osob
kompetentních k rozhodování se nemění ani nedochází k jinému rozdělení pravomocí nebo
odpovědnosti. Také úprava opravných prostředků se dává do souladu s kontrolním řádem.
Vzhledem k tomu, že se jedná o technické změny jednotlivých zákonů spojené
s kontrolním řádem, převážně o odstranění duplicitní zvláštní právní úpravy, nevyvolává
předkládaný návrh zákona žádná korupční rizika.
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Zvláštní část

K části první – změna kompetenčního zákona
Doplňuje se výslovně kompetence Ministerstva vnitra k výkladu kontrolního řádu.
K části druhé – změna zákona o požární ochraně
K bodu 1:
Zčásti se jedná o legislativně-technickou úpravu označení písemného výstupu
z kontroly tak, aby byla v souladu s terminologií kontrolního řádu (místo zápisu se bude
pořizovat protokol o kontrole). A dále je zohledněna určitá specifická povaha požárních
kontrol, kdy lze v protokolu o kontrole přímo uložit určitá opatření, proti nimž nelze podávat
námitky ve smyslu kontrolního řádu. Účelem je zajistit kontinuální průběh kontroly a včasné
odstranění zjištěných nedostatků, které svým charakterem přímo ohrožují bezpečnost osob,
případně majetku.
K bodům 2 až 4:
Účelem je sjednocení terminologie ve vztahu ke kontrolnímu řádu.
K části třetí -– změna zákona o obecní policii
Doplňuje se upřesnění reagující na některé případy vznikajících výkladových
nejasností při interpretaci zvláštních zákonů upravujících některé úseky činnosti obecní
policie (např. zákon č. 379/2005 Sb.), které poněkud nepřesně hovoří o kontrole prováděné
obecní policií, ač z povahy věci a systematiky těchto předpisů plyne, že nejde o pojem
kontroly ve smyslu zákona o státní kontrole nebo kontrolního řádu. Proto se výslovně
stanovuje, že na kontrolní činnost prováděnou obecní policií podle zvláštních zákonů se
kontrolní řád nepoužije.
K části čtvrté – změna zákona o zpravodajských službách
Účelem tohoto ustanovení je na jednu stranu zachování a respektování specifického
postavení zpravodajských služeb, avšak zároveň zabránění úplnému zmaření provedení
kontroly. Ředitel zpravodajské služby tak nemůže provedení kontroly zcela vyloučit, resp.
neumožnit, má však možnost provést kontrolu vlastními prostředky, jsou-li adekvátní výkonu
kontroly kontrolním orgánem, popř. v dohodě s kontrolním orgánem stanovit určitá specifická
pravidla výkonu kontroly, která musí kontrolní orgán respektovat. Nesmí se však jednat
o pravidla, v jejichž důsledku by byla kontrola zmařena.
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K části páté – změna zákona o cestovních dokladech
V souvislosti s nabytím účinnosti kontrolního řádu je nezbytné provést úpravu
ustanovení zákona o cestovních dokladech, které se týká provádění kontroly na obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností, respektive odkazu na ustanovení o kontrole zákona
o obcích.
K části šesté – změna zákona o ochraně osobních údajů
K bodům 1 a 2:
Navrhované ustanovení řeší souběh kontrolního procesu nad probíhajícím
zpracováním osobních údajů s registračním řízením chystaného zpracování osobních údajů,
jehož předmětem má být na rozdíl od kontroly předběžné posouzení nového, dosud
nezahájeného zpracování. Smyslem a cílem posuzování oznámení o zpracování podle § 16
není doplnění nebo náhrada kontroly, případně náprava probíhajícího zpracování osobních
údajů, ale předem určit a vyjasnit případná rizika budoucího zpracování osobních údajů
a odstranit důvodné pochybnosti v úmyslu oznamovatele a s případným návazným postupem
podle § 17.
K bodu 3:
Navrhuje se doplnit ustanovení, které náleží do skupiny právních norem
formulovaných s přihlédnutím k jednomu z hlavních vzorů, podle něhož byl Úřad pro ochranu
osobních údajů koncipován, tedy podle postavení a organizace Nejvyššího kontrolního úřadu.
Navrhuje se tak doplnit oprávnění na odchodné předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů,
a to odkazem na oprávnění prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a v dikci totožné
s nárokem Veřejného ochránce práv. Dosavadní absence takového ustanovení a odlišnost
úpravy od jiných nejvyšších představitelů veřejné moci nemá zjevně žádné opodstatnění.
K bodu 4:
Jsou zde zohledněny zkušenosti vycházející z dlouhodobější praxe činnosti
kontrolujících, ústící v požadavek společných a sjednocujících postupů i závěrů v oblasti
kontroly. Návrh současně zohledňuje, že řízení kontroly bylo zákonem, s ohledem na potřebu
nezávislého dozoru stanovenou unijní směrnicí 95/46/ES, svěřeno inspektorům Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Nově se tak ustanovení § 33 soustřeďuje na řízení kontroly a upouští
se od oprávnění k jednotlivým úkonům, které se v minulosti neosvědčilo.
K bodu 5:
Navrhuje se vzhledem k speciálnímu charakteru postavení jednotlivých inspektorů,
mj. také s přihlédnutím k jiným regulačním a kontrolním orgánům, ustanovení kolegia jako
kolektivního orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů s vymezenou působností. Jedná se
současně o přizpůsobení stávající praxi, kdy inspektoři formou společných a pravidelných
porad projednávají zásadní otázky a společné problémy týkající se dozoru.
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K bodům 6 a 7:
Navrhovanou změnou se odstraňují všechna ustanovení duplicitní s kontrolním řádem.
Ponechává se dosavadní zákonné oprávnění kontrolujících na přístup ke všem potřebným
informacím, zejména informacím chráněným zvláštními režimy, u nichž zvláštní právo
přístupu kontrolní řád neupravuje. Tato pravomoc je založena směrnicí 95/46/ES, která
požaduje pro orgány dozoru jednak pravomoc přístupu k údajům, které jsou předmětem
zpracování, jednak pravomoc shromažďovat veškeré informace nezbytné pro splnění dozoru.
Dále se ponechává osvědčené ustanovení, upravující povinnost kontrolujícího
prokazovat se kontrolovanému průkazem.
K bodu 8:
Je zjednodušen postup při ukládání nápravných opatření, kdy je výslovně stanoveno,
že smějí být součástí kontrolního protokolu. Důvodem je procesní ekonomie, neboť by bylo
zbytečné vedle kontrolního vést duplicitní standardní správní řízení o vydání výměru
s nápravným opatřením.
K bodu 9:
Nově se zavádí podrobná úprava opravného prostředku proti opatřením k nápravě.
Přitom se stejně jako v předchozím ustanovení přihlíží k zásadě procesní ekonomie. Proto je
výslovně upraveno jak společné rozhodování o opravném prostředku a o námitkách, tak
zrušení navazujících opatření k nápravě po vyhovění námitce proti kontrolnímu zjištění.
Po vzoru jiných kontrolních úřadů se zavádí pravomoc uvážit, zda a v jakých
případech je možno upustit od uložení pokuty za porušení povinností při zpracování osobních
údajů. Dlouhodobé poznatky Úřadu pro ochranu osobních údajů ukazují, že se v oblasti
ochrany dat vyskytuje řada drobných či krátkodobých pochybení, která jsou odstraněna ještě
v průběhu kontroly v součinnosti s kontrolujícími a nejsou systémovými pochybeními,
případně zásadně neohrožují bezpečnost osobních údajů. Jako podpůrné hledisko pro nově
navrhovaný paragraf se jeví nové postupy alternativní k trestní represi, zejména v oblasti
elektronických komunikací a čerstvě zavedená zákonná povinnost oznamovat porušení
ochrany osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně o tomto stavu dále
vyrozumět dotčené osoby.
K bodu 10:
Pro nadbytečnost se zrušují ustanovení, která vyjadřovala vztah ke starším právním
předpisům, včetně zákona o státní kontrole.
K bodům 11 a 12:
Zavádějí se nové správní delikty: potrestání nesplnění nápravného opatření po vzoru
§ 66 odst. 5 zákona o odpadech, který zní: „Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání
nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem nebo
povinnost uloženou rozhodnutím na základě tohoto zákona.“ Smyslem je těmto jednáním
přiřadit kvalifikované a tedy přísněji trestné skutkové podstaty.
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K části sedmé – změna zákona o obcích
K bodům 1 a 2:
Za účelem posílení právní jistoty adresátů právních norem se explicitně vyjadřuje
subsidiární povaha předmětných kontrol a kompetenční výluka z kontroly výkonu samostatné
působnosti. Obě skutečnosti jsou v zákoně o obcích uvedeny již nyní, ovšem nesystematicky
jen v ustanoveních o výkonu dozoru – § 124 odst. 6 a § 127 odst. 5 zákona o obcích. Je však
zřejmé, že se vztahují i na oblast kontroly. Je-li totiž určitá oblast podrobena speciální
kontrole, není vhodné, aby ji kontrolovaly dva kontrolní orgány (tedy např. Ministerstvo
vnitra na základě zde uvedené obecné kompetence a jiný kontrolní orgán na základě
kompetence stanovené jiným právním předpisem). Toto pojetí ostatně naplňuje též jeden ze
záměrů sjednocení procesní právní úpravy v oblasti kontrol, a sice omezení nadměrné zátěže
kontrolovaných osob počtem kontrol. Pro úplnost je třeba ještě dodat, že stanoví-li jiný právní
předpis kompetenci kontrolního orgánu ke kontrole činnosti obcí, aplikuje se na procesní
postup kontrolní řád, coby obecný předpis, případně speciální úprava v daném právním
předpise, nikoli však zákon o obcích, jehož procesněprávní úprava je nahrazena kontrolním
řádem.
Vyloučení soukromoprávních předpisů z předmětu kontrol výkonu samostatné
působnosti pak vychází ze skutečnosti, že v rámci soukromoprávních vztahů vystupují totiž
obce jako ostatní právnické osoby, přičemž spory z těchto vztahů jsou příslušné řešit civilní
soudy. Pro kontrolu ze strany Ministerstva vnitra zde není prostor ani důvod, neboť kontrolu
hospodaření obcí, tj. kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, na které jediné by v dané
oblasti mohl být veřejný zájem, provádí krajské úřady anebo auditoři dle zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí.
K bodu 3:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu zohledňující dále uvedené změny, díky
nimž je úprava § 129b odst. 3, na niž se zde odkazuje, nahrazena úpravou kontrolního řádu.
Ponechání tohoto odkazu by tudíž bylo zavádějící.
K bodu 4:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu označení osob vykonávajících kontrolu
(kontrolujících) tak, aby byla v souladu s terminologií kontrolního řádu, čímž dochází
i k odstranění legislativní zkratky pro její nadbytečnost.
K bodu 5:
Dochází ke změně za účelem odstranění duplicitní právní úpravy s kontrolním řádem.
Ponechávají se pouze hmotněprávní a speciální procesní ustanovení týkající se kontroly
výkonu samostatné či přenesené působnosti územních samosprávných celků zohledňující
určitá specifika těchto druhů kontrol. Ustanovení o vztahu ke správnímu řádu je nadbytečné,
neboť na kontrolu se bude plně aplikovat kontrolní řád, vůči němuž se subsidiárně využije též
správní řád.
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Zachována zůstávají pouze ustanovení na kontrolu navazující, která kontrolní řád
neupravuje, jež jsou navíc posílena o informační povinnost jak vůči veřejnosti, tak vůči
kontrolnímu orgánu, a současně je nově za účelem posílení efektivity kontrol uložena
povinnost k realizaci opatření k nápravě. V oblasti kontrol výkonu přenesené působnosti je
rovněž ponechána bližší specifikace osoby vykonávající jménem kontrolované osoby (obce,
případně městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města) její
práva a povinnosti související s výkonem kontroly.
K bodu 6:
Dochází ke změně za účelem sjednocení právní úpravy se zákonem o kontrole.
K části osmé – změna zákona o krajích
K bodu 1:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu, aby odkaz v poznámce pod čarou nebyl
vzhledem k nové úpravě kontrolního řádu zavádějící.
K bodům 2 a 3:
Za účelem posílení právní jistoty adresátů právních norem se explicitně vyjadřuje
subsidiární povaha předmětných kontrol a kompetenční výluka z kontroly výkonu samostatné
působnosti. Obě skutečnosti jsou v zákoně o krajích uvedeny již nyní, ovšem nesystematicky
jen v ustanovení o výkonu dozoru – § 82 odst. 6 zákona o krajích. Je však zřejmé, že se
vztahují i na oblast kontroly. Je-li totiž určitá oblast podrobena speciální kontrole, není
vhodné, aby ji kontrolovaly dva kontrolní orgány (tedy např. Ministerstvo vnitra na základě
zde uvedené obecné kompetence a jiný kontrolní orgán na základě kompetence stanovené
jiným právním předpisem). Toto pojetí ostatně naplňuje též jeden ze záměrů sjednocení
procesní právní úpravy v oblasti kontrol, a sice omezení nadměrné zátěže kontrolovaných
osob počtem kontrol. Pro úplnost je třeba ještě dodat, že stanoví-li jiný právní předpis
kompetenci kontrolního orgánu ke kontrole činnosti krajů, aplikuje se na procesní postup
kontrolní řád, coby obecný předpis, případně speciální úprava v daném právním předpise,
nikoli však zákon o krajích, jehož procesněprávní úprava je nahrazena kontrolním řádem.
Vyloučení soukromoprávních předpisů z předmětu kontrol výkonu samostatné
působnosti pak vychází ze skutečnosti, že v rámci soukromoprávních vztahů vystupují totiž
kraje jako ostatní právnické osoby, přičemž spory z těchto vztahů jsou příslušné řešit civilní
soudy. Pro kontrolu ze strany Ministerstva vnitra zde není prostor ani důvod, neboť kontrolu
hospodaření krajů, tj. kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, na které jediné by v dané
oblasti mohl být veřejný zájem, provádí Ministerstvo financí dle zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
K bodu 4:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu zohledňující dále uvedené změny, díky
nimž je úprava § 88 odst. 3, na niž se zde odkazuje, nahrazena úpravou kontrolního řádu.
Ponechání tohoto odkazu by tudíž bylo zavádějící.

25

K bodu 5:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu označení osob vykonávajících kontrolu
(kontrolujících) tak, aby byla v souladu s terminologií kontrolního řádu, čímž dochází
i k odstranění legislativní zkratky pro její nadbytečnost.
K bodu 6:
Dochází ke změně za účelem odstranění duplicitní právní úpravy s kontrolním řádem.
Ponechávají se pouze hmotněprávní a speciální procesní ustanovení týkající se kontroly
výkonu samostatné či přenesené působnosti územních samosprávných celků zohledňující
určitá specifika těchto druhů kontrol. Ustanovení o vztahu ke správnímu řádu je nadbytečné,
neboť na kontrolu se bude plně aplikovat kontrolní řád, vůči němuž se subsidiárně využije též
správní řád.
Zachována zůstávají pouze ustanovení na kontrolu navazující, která kontrolní řád
neupravuje, jež jsou navíc posílena o informační povinnost jak vůči veřejnosti, tak vůči
kontrolnímu orgánu, a současně je nově za účelem posílení efektivity kontrol uložena
povinnost k realizaci opatření k nápravě. V oblasti kontrol výkonu přenesené působnosti je
rovněž ponechána bližší specifikace osoby vykonávající jménem kontrolované osoby (kraje)
její práva a povinnosti související s výkonem kontroly.
K bodu 7:
Dochází ke změně za účelem sjednocení právní úpravy se zákonem o kontrole.
K části deváté – změna zákona o hlavním městě Praze
K bodu 1:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu (odstranění legislativní zkratky pro její
nadbytečnost).
K bodům 2 a 3:
Za účelem posílení právní jistoty adresátů právních norem se explicitně vyjadřuje
subsidiární povaha předmětných kontrol a kompetenční výluka z kontroly výkonu samostatné
působnosti. Obě skutečnosti jsou v zákoně o hlavním městě Praze uvedeny již nyní, ovšem
nesystematicky jen v ustanoveních o výkonu dozoru – § 107 odst. 6 a § 110 odst. 5 zákona
o hl. m. Praze. Je však zřejmé, že se vztahují i na oblast kontroly. Je-li totiž určitá oblast
podrobena speciální kontrole, není vhodné, aby ji kontrolovaly dva kontrolní orgány (tedy
např. Ministerstvo vnitra na základě zde uvedené obecné kompetence a jiný kontrolní orgán
na základě kompetence stanovené jiným právním předpisem). Toto pojetí ostatně naplňuje též
jeden ze záměrů sjednocení procesní právní úpravy v oblasti kontrol, a sice omezení
nadměrné zátěže kontrolovaných osob počtem kontrol. Pro úplnost je třeba ještě dodat, že
stanoví-li jiný právní předpis kompetenci kontrolního orgánu ke kontrole činnosti hlavního
města Prahy, aplikuje se na procesní postup kontrolní řád, coby obecný předpis, případně
speciální úprava v daném právním předpise, nikoli však zákon o hl. m. Praze, jehož
procesněprávní úprava je nahrazena kontrolním řádem.
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Vyloučení soukromoprávních předpisů z předmětu kontrol výkonu samostatné
působnosti pak vychází ze skutečnosti, že v rámci soukromoprávních vztahů vystupuje totiž
hlavní město Praha jako ostatní právnické osoby, přičemž spory z těchto vztahů jsou příslušné
řešit civilní soudy. Pro kontrolu ze strany Ministerstva vnitra zde není prostor ani důvod,
neboť kontrolu hospodaření hlavního města Prahy, tj. kontrolu nakládání s veřejnými
prostředky, na které jediné by v dané oblasti mohl být veřejný zájem, provádí Ministerstvo
financí či auditoři dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
K bodu 4:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu zohledňující dále uvedené změny, díky
nimž je úprava § 115 odst. 3, na niž se zde odkazuje, nahrazena úpravou kontrolního řádu.
Ponechání tohoto odkazu by tudíž bylo zavádějící.
K bodu 5:
Jedná se o legislativně-technickou úpravu označení osob vykonávajících kontrolu
(kontrolujících) tak, aby byla v souladu s terminologií kontrolního řádu, čímž dochází
i k odstranění legislativní zkratky pro její nadbytečnost.
K bodu 6:
Dochází ke změně za účelem odstranění duplicitní právní úpravy s kontrolním řádem.
Ponechávají se pouze hmotněprávní a speciální procesní ustanovení týkající se kontroly
výkonu samostatné či přenesené působnosti územních samosprávných celků zohledňující
určitá specifika těchto druhů kontrol. Ustanovení o vztahu ke správnímu řádu je nadbytečné,
neboť na kontrolu se bude plně aplikovat zákon o kontrole, vůči němuž se subsidiárně využije
též správní řád.
Zachována zůstávají pouze ustanovení na kontrolu navazující, která kontrolní řád
neupravuje, jež jsou navíc posílena o informační povinnost jak vůči veřejnosti, tak vůči
kontrolnímu orgánu, a současně je nově za účelem posílení efektivity kontrol uložena
povinnost k realizaci opatření k nápravě. V oblasti kontrol výkonu přenesené působnosti je
rovněž ponechána bližší specifikace osoby vykonávající jménem kontrolované osoby
(hlavního města Prahy či její městské části) její práva a povinnosti související s výkonem
kontroly.
K bodu 7:
Dochází ke změně za účelem sjednocení právní úpravy se zákonem o kontrole.
K části desáté – změna zákona o elektronickém podpisu
K bodu 1 až 3:
Dochází ke sjednocení terminologie v souvislosti s kontrolním řádem.
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K bodu 4:
Dochází ke změně za účelem odstranění duplicitní právní úpravy či sjednocení právní
úpravy (zrušení pořádkové pokuty, která je nahrazena pokutou dle kontrolního řádu)
s kontrolním řádem. Ustanovení odkazující na použití zákona o státní kontrole je nadbytečné,
neboť subsidiární aplikace kontrolního řádu vyplývá z jeho § 1 a 2. Zároveň se zrušuje
i odkaz na zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který je kontrolním řádem zrušen.
K části jedenácté – změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Stanoví se nově pravomoc pro vydávání průkazů ke kontrolní činnosti pro hasičské
záchranné sbory ve smyslu § 4 odst. 3 písm. b) kontrolního řádu. Tento průkaz bude
předkládán při kontrole společně se služebním průkazem.
K části dvanácté – změna zákona o integrovaném záchranném systému
Ustanovení odkazující na použití zákona o státní kontrole je nadbytečné, neboť
subsidiární aplikace kontrolního řádu vyplývá z jeho § 1 a 2. Zároveň se zrušuje i odkaz na
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který je kontrolním řádem zrušen.
K části třinácté – změna krizového zákona
Ustanovení odkazující na použití zákona o státní kontrole je nadbytečné, neboť
subsidiární aplikace kontrolního řádu vyplývá z jeho § 1 a 2. Zároveň se zrušuje i odkaz na
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který je kontrolním řádem zrušen.
K části čtrnácté – změna zákona o informačních systémech veřejné správy
K bodu 1:
Ustanovení odkazující na použití zákona o státní kontrole je nadbytečné, neboť
subsidiární aplikace kontrolního řádu vyplývá z jeho § 1 a 2. Zároveň se zrušuje i odkaz na
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který je kontrolním řádem zrušen.
K bodu 2:
Dochází ke zpřesnění v souvislosti s kontrolním řádem.
K bodům 3 a 4:
Změna v bodě 3 vyplývá ze znění § 19 odst. 1 kontrolního řádu, změna v bodě 4 na ni
formulačně navazuje.
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K bodům 5 a 6:
Ustanovení odkazující na použití zákona o státní kontrole je nadbytečné, neboť
subsidiární aplikace kontrolního řádu vyplývá z jeho § 1 a 2. Zároveň se zrušuje i odkaz na
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který je kontrolním řádem zrušen. Odkaz na zákon
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, byl zrušen novelizačním bodem 1. Současně dochází ke
sjednocení terminologie v souvislosti s kontrolním řádem.
K části patnácté – změna zákona o dobrovolnické službě
Dochází ke změně za účelem sjednocení právní úpravy s kontrolním řádem.
K části šestnácté – změna zákona o archivnictví a spisové službě
K bodu 1:
V nově navrženém odstavci 4 se výslovně stanoví stejné postavení provozovatele
tzv. komerční spisovny jako původce, od kterého převzal k uchování dokumenty. Toto
doplnění je nezbytné pro vytvoření podmínek kontroly povinností provozovatele této
spisovny státními oblastními archivy, která je významným nástrojem pro umožnění výběru
archiválií z dokumentů, které mají požadované vlastnosti a pro něž jsou důsledně
zaznamenávány údaje o jejich životním cyklu. Jedním z důvodů pro stanovení těchto
podmínek výkonu kontroly je také předcházení stavu, kdy takto uložené dokumenty nejsou
zpřístupňovány nebo nejsou uchovávány, ačkoliv s jejich obsahem je spojena možnost
uplatnění práva třetích osob, a to zejména v oblasti sociálního zabezpečení, pracovního práva
nebo stavebního řízení.
K bodu 2:
Navrhovaným ustanovením je odstraňována chyba v dosavadním znění § 18a odst. 2
zákona č. 499/2004 Sb., jejímž negativním důsledkem je provádění nekontrolovatelné
výměny archiválií, které tvoří Národní archivní dědictví, v případech, kdy tato výměna je
prováděna mezi veřejnými archivy; současný stav neodpovídá veřejnému zájmu na ochraně
archiválií a zásadám jejich evidence, jejíž součástí je také údaj o místě uložení archiválie tak,
aby bylo možné prověřovat stav archiválie a plnění povinností vlastníka, popřípadě držitele
archiválie, a současně aby bylo ke konkrétní archiválii vždy zajištěno právo pro její
badatelské zpřístupňování. Naléhavost řešení tohoto chybného stavu, kdy rozhodování
o převodu archiválií mezi archivy je Ministerstvu vnitra svěřeno pouze v případech, kdy se
jedná o archiválie v péči soukromých archivů, prokázala v současné době probíhající
generální inventura archiválií evidovaných v evidenci Národního archivního dědictví.
K bodu 3:
Navrhovaná změna je pouze legislativně-technická úprava ve smyslu čl. 40 odst. 1
Legislativních pravidel vlády terminologicky sjednocující znění § 3 odst. 3 (viz bod 1) a § 49
odst. 1 písm. r) zákona č. 499/2004 Sb.
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K bodu 4:
Navrhovaná úprava stanoví státním oblastním archivům působnost v oblasti kontroly
odborné správy dokumentů u provozovatelů komerčních spisoven, a to v rozsahu úkonů
odborné správy dokumentů převzatých od původců, popřípadě jejich právních předchůdců,
nebo likvidátorů těchto původců, kteří k předaným dokumentům mají podle zákona
č. 499/2004 Sb. tito původci. Stanovení této působnosti úzce souvisí s postavením státních
oblastních archivů jako garanta realizace veřejného zájmu na provedení výběru archiválií a na
kvalitě dokumentů přebíraných k přijetí do evidence Národního kulturního dědictví.
K bodu 5:
Legislativně-technická změna související s přečíslováním odstavců u § 3.
K bodům 6 až 8:
Navrhovaná změna odstraňuje v oblasti podmínek výkonu kontroly dosavadní
nesoulad mezi § 49 odst. 1 a § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb., a to co do
stanovení výčtu kontrolovaných subjektů v působnosti státních oblastních archivů.
K bodu 9:
Navrhovaná změna jednak zajišťuje terminologický soulad s kontrolním řádem, jednak
ponechává na obecné úpravě podmínky výkonu kontroly, zejména pak prokazování se
kontrolujícího kontrolovanému.
K bodům 10 a 11:
Navrhované změny zajišťují terminologický soulad se změnami provedenými
v předchozím bodu.
K bodu 12:
Navrhovaná změna je legislativním důsledkem změny provedené v bodě 7 (ponechání
úpravy základních postupů při kontrole v rovině obecné úpravy jako úpravy zastřešující).
K bodu 13:
Navrhovaná změna je legislativním upřesněním dosavadního textu.
K bodu 14:
Navrhovaná změna odstraňuje dosavadní nedostatek vyplývající z rozlišení skupin
tzv. určených původců a původců, kteří vykonávají spisovou služby v omezeném rozsahu
podle § 63 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., přičemž co do definování skutkových podstat
správních deliktů podle § 74 odst. 8 tohoto zákona se jedná v obou případech o nositele
obdobných povinností (výjimkou je ustanovení § 68 odst. 4 – viz v § 63 odst. 2 stanovený
rozsah výkonu spisové služby). Původce podle § 63 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb. je přitom
v současné době možné postihovat pouze v rozsahu skutkových podstat správních deliktů
stanovených v § 74 odst. 6 tohoto zákona, což nepostihuje kontrolovaný rozsah jemu
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uložených povinností; kontrolující orgán tak ztrácí nástroje k vymožení povinnosti a navíc
nedůvodně rozděluje původce ve stejném právním postavení co do odpovědnosti za své
případně závadné jednání.
K bodu 15:
Navrhovaná změna v souvislosti s prováděním kontrol odstraňuje dlouhodobý
problém, kdy stanovená 10letá lhůta pro zánik odpovědnosti za porušení povinností
stanovených pro výkon spisové služby a péči o archiválie, neumožňuje reálně ověřit, zda
uložená povinnost byla nebo nebyla splněna všude tam, kde je skartační lhůta delší než těchto
10 let. Vzhledem k tomu, že delší skartační lhůta je delší u dokumentů zcela zásadní povahy
(např. u mzdových listů je to 45 let nebo u dokumentů vztahujících se k EU 15 let), je nutné
přiměřeně umožnit provedení kontroly u těchto dokumentů se současným uplatněním
sankčních mechanismů při zjištění neplnění těchto povinností, a to alespoň ve lhůtách
odpovídajících trvání lhůt k uplatnění odpovědnosti (v opačném případě se v praxi objevují
případy, kdy původce po uplynutí 10 let již dokumenty neuchovává, a tedy současně u nich
neumožní výběr archiválií).
K části sedmnácté – Změna zákona o Vojenském zpravodajství
K bodu 1:
Navrhovaná změna spočívá ve vypuštění ustanovení, které Vojenskému zpravodajství
ukládá zničit evidenci osob jednajících ve prospěch Vojenského zpravodajství hned
po splnění úkolu. Toto ustanovení má původ ještě v původním zákoně o Vojenském
obranném zpravodajství z počátku 90. let minulého století a je zřejmou reakcí na tehdejší
zveřejnění seznamů spolupracovníků StB. Zákon tehdy měl zajistit, aby takové seznamy
nevznikaly. Po mnohaleté zkušenosti Vojenského zpravodajství s tímto ustanovením se
ukazuje jeho značná nepraktičnost, jelikož se může v mnoha případech stát, že ačkoli
spolupráce s některou osobou byla z různých důvodů ukončena, služba na tutéž osobu může
v budoucnu při své činnosti narazit znovu. Není-li vedena evidence o její předešlé spolupráci
a jejích výsledcích, může být takové nevědomé znovuobnovení spolupráce velmi vážným
bezpečnostním rizikem.
K bodu 2:
Cílem této změny je upřesnění vztahu kontrolního řádu ke kontrole Vojenského
zpravodajství Komisí pro kontrolu Vojenského zpravodajství Poslanecké sněmovny (dále jen
„Komise“). Vzhledem k tomu, že působnost kontrolního řádu je pojata velmi široce a z textu
zákona vyplývá, že pokud by zákon v konkrétních případech nestanovil jinak, vztahoval by se
i na kontrolní orgány Parlamentu, je nezbytné z důvodu vyloučení pochybností výslovně
stanovit, že na kontrolu Vojenského zpravodajství Komisí se použije jako dosud zvláštní
právní úprava v části páté zákona o Vojenském zpravodajství, se subsidiárním použitím
zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, avšak s výslovným vyloučením kontrolního
řádu. Kontrola Vojenského zpravodajství ze strany moci zákonodárné je značně specifická,
vykazuje mnohé odlišnosti od standardní veřejnoprávní kontroly za strany správních orgánů
a jako taková nemůže podléhat procesním postupům určeným právě pro takovou standardní
kontrolu. Proto také zákon o Vojenském zpravodajství od samého počátku své platnosti
upravuje kontrolu zvláštním způsobem.
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K části osmnácté – změna zákona o Policii České republiky
K bodu 1:
Podle stávající úpravy zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, se náklady spojené s ověřováním dodržení hygienických limitů ukazatelů pitné
vody, potravin a pokrmů, jakož i splnění hygienických požadavků na výkon epidemiologicky
závažných činností, provedeným podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o policii“), nehradí. Odebírání
vzorků potravin pro analýzu je přitom činnost, kterou ochranná služba policie při ochraně
osob vykonává velmi často. Proto se navrhuje sladit hrazení těchto nákladů s existujícím
systémem hrazení věcné pomoci poskytnuté policii.
Vzhledem k tomu, že se pro činnost policie obecně vylučuje působnost kontrolního
řádu, navrhuje se, aby se použité vzorky hradily stejně jako jiná věcná pomoc poskytnutá
kýmkoliv policii podle § 18 zákona o policii, tedy aby ji hradilo Ministerstvo vnitra podle
§ 96 zákona o policii.
Současně je nadbytečné upravovat jakákoliv oprávnění policie při výše uvedeném
ověřování, protože policie již veškerá oprávnění, která jsou kontrolním řádem stanovena pro
kontrolujícího, čerpá z ustanovení zákona o policii., a to konkrétně:
oprávnění požadovat prokázání totožnosti podle § 8 písm. a) kontrolního řádu
odpovídá oprávnění policisty podle § 63 odst. 2 písm. l) a § 114 zákona o policii;
oprávnění odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky
podle § 8 písm. b) kontrolního řádu je stanoveno § 49 odst. 2 písm. b) a § 114 zákona
o policii;
oprávnění požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu
kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby a oprávnění zajišťovat originální
podklady podle § 8 písm. c) kontrolního řádu odpovídá oprávnění policisty podle § 18
a § 114 zákona o policii; § 18 zákona o policii se navíc výslovně vztahuje i na údaje
osobní;
oprávnění pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy podle § 8 písm. d) kontrolního
řádu odpovídá § 62 zákona o policii;
oprávnění užívat technických prostředků kontrolované osoby podle § 8 písm. e)
kontrolního řádu a vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost
potřebnou k výkonu kontroly podle § 8 písm. f) kontrolního řádu plyne z § 18 a § 114
zákona o policii;
oprávnění, jemuž odpovídá povinnost kontrolované osoby vytvořit podmínky pro
výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto
zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost podle § 10 odst. 2 kontrolního
řádu, stejně jako povinnost k součinnosti povinné osoby podle § 10 odst. 3 kontrolního
řádu, je obsaženo v § 18 a 114 zákona o policii.
K bodu 2:
Ustanovením § 98 zákona o policii se upravuje výkon kontroly použití odposlechu
a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu
elektronických komunikací, kterou provádí kontrolní orgán Poslanecké sněmovny. Jedná se
o zcela specifický druh kontroly vykonávaný orgánem moci zákonodárné vůči orgánu moci
výkonné, a proto se navrhuje v případě této kontroly vyloučit působnost kontrolního řádu.
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K bodu 3:
Podle § 4 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
kontrole podle uvedeného zákona nepodléhá výkon působnosti ozbrojených bezpečnostních
sborů. Kontrolní řád oproti tomu absentuje jakékoliv výjimky, přičemž možnost případného
vyloučení své aplikace přenechává speciálním právním úpravám.
Policie je v mnoha případech oprávněna provádět činnost, kterou by bylo možno
považovat za kontrolu ve smyslu kontrolního řádu. Jelikož jsou však práva a povinnosti při
této činnosti upraveny svébytně a v některých případech použití ustanovení kontrolního řádu
nepřichází ani z povahy věci v úvahu, navrhuje se obecné vyloučení působnosti kontrolního
řádu pro postupy policie, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.
Formalizované kontroly prováděné policií podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona 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), ve znění
pozdějších předpisů, budou na základě ustanovení těchto zákonů probíhat podle kontrolního
řádu.
K části devatenácté – změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
K bodu 1:
Ustanovením § 57 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních
sborů, se upravuje výkon kontroly činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, kterou
provádí kontrolní orgán Poslanecké sněmovny. Jedná se o zcela specifický druh kontroly
vykonávaný orgánem moci zákonodárné vůči orgánu moci výkonné, a proto se navrhuje
v případě této kontroly vyloučit působnost kontrolního řádu.
K bodu 2:
Podle § 4 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
kontrole podle uvedeného zákona nepodléhá výkon působnosti ozbrojených bezpečnostních
sborů. Kontrolní řád oproti tomu absentuje jakékoliv výjimky, přičemž možnost případného
vyloučení své aplikace přenechává speciálním právním úpravám.
Generální inspekce bezpečnostních sborů je v mnoha případech oprávněna provádět
činnost, kterou by bylo možno považovat za kontrolu ve smyslu kontrolního řádu. Jelikož jsou
však práva a povinnosti při této činnosti upraveny svébytně a v některých případech použití
ustanovení kontrolního řádu nepřichází ani z povahy věci v úvahu, navrhuje se obecné
vyloučení působnosti kontrolního řádu pro postupy Generální inspekce bezpečnostních sborů,
které bude platit, pokud speciální právní úprava nestanoví jinak.
K části dvacáté – změna zákona o evropské občanské iniciativě
K bodu 1:
Dochází ke sjednocení terminologie v souvislosti s kontrolním řádem.
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K bodu 2:
Vzhledem k tomu, že při posuzování prohlášení o podpoře občanské iniciativy
Ministerstvem vnitra je nezbytné ověřit, zda podporovatel evropské občanské iniciativy
dosáhl věku alespoň 18 let a je občanem státu Evropské unie, a je tedy způsobilý k podpoře
občanské iniciativy, navrhuje se doplnit oprávnění Ministerstva vnitra využívat ze základního
registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel údaj o datu a místu narození
a údaj o státním občanství, popřípadě státní příslušnosti. K zamezení zneužívání údajů
o zemřelých osobách je rovněž třeba ověřit, že daná osoba nezemřela dříve, než byla příslušná
občanská iniciativa registrována u Evropské komise, a také, že nebyly zneužity údaje osob,
které byly prohlášeny za mrtvé, z tohoto důvodu se navrhuje doplnit oprávnění Ministerstva
vnitra využívat ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel
údaje o datu úmrtí nebo dnu, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který osoba prohlášená za mrtvou nepřežila.
Organizátoři mají na sběr prohlášení o podpoře občanské iniciativy lhůtu 12 měsíců,
během nichž může dojít ke změně údajů podepsaných osob. Proto se navrhuje doplnit přístup
Ministerstva vnitra do informačních systémů i k předcházejícím údajům. Historické údaje
z informačního systému evidence obyvatel bude možné využít pouze v případě, že podepsaná
osoba nebude ztotožněna na základě údajů uvedených v prohlášení o podpoře, respektive
v základním registru obyvatel.
K části dvacáté první – účinnost
Zákon, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti
s přijetím zákona o kontrole (kontrolního řádu), by měl nabýt účinnosti současně s kontrolním
řádem, a to vzhledem k úzkému propojení a vzájemné závislosti obou zákonů.
S ohledem na aktuální potřebu zajistit nástroje pro kontrolu prohlášení o podpoře
občanské iniciativy co nejdříve se navrhuje, aby ustanovení čl. XX bod 2 nabylo účinnosti již
dnem vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů.
V Praze dne 29. května 2013
předseda vlády
v zastoupení
1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg, v. r.

ministr vnitra
Jan Kubice, v. r.
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Text novelizovaných zákonů v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
K části první:
Ustanovení zákona č. 2/1969 Sb.
§ 12
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména
pro
a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu,
včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci
obyvatel a rodná čísla,
c) sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem,
d) veřejné sbírky,
e) archivnictví a spisovou službu,
f) zbraně a střelivo,
g) požární ochranu,
h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,
i) územní členění státu,
j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování,
uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů,
k) státní symboly,
l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky, do
Evropského parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta republiky,
m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný
systém,
n) oblast elektronického podpisu,
o) oblast informačních systémů veřejné správy.
(2) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního
trestání a, spisové služby a kontrolních postupů ve veřejné správě.
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(3) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti výkonu veřejné správy svěřené
orgánům územní samosprávy.
(4) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti služebního poměru příslušníků
bezpečnostních sborů.
(5) Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro Policii České republiky, složky
integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy a provozuje informační
systém pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci.
(6) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu pro informační a komunikační
technologie.
K části druhé:
Ustanovení zákona o požární ochraně
§ 31
Výkon státního požárního dozoru
(1) Státní požární dozor se vykonává
a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
b) posuzováním
1. územního a regulačního plánu,
2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5,
3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9
stavebního zákona,
4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b), c),
d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,
5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb
uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu stavebního
povolení,
6. dokumentace ke změně v užívání stavby,
7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci k
povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení
zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;
posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního
předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární
bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.
c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající
z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících
z vydaných stanovisek,
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d) posuzováním výrobků, které nejsou výrobky stanovenými podle zvláštních právních
předpisů,1i) z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů
vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (§ 6a),
e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
f) zjišťováním příčin vzniku požárů,
g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§ 65 odst. 1 písm. b)
až d)],
h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.
(2) O provedené kontrole podle odstavce 1 písm. a) a g) vyhotoví orgán vykonávající
státní požární dozor zápis, ve kterém uvede výsledky kontroly. Do zápisu se uvedou i opatření
a lhůty k odstranění zjištěných závad. Výsledky kontroly a uložená opatření musí být
projednány s pověřeným pracovníkem ministerstva a jiného státního orgánu, se statutárním
orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou nebo jejím odpovědným
zástupcem, kteří jsou povinni podat písemnou zprávu o odstranění závad ve stanovené lhůtě.
(2) V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán
vykonávající státní požární dozor mimo náležitosti uvedené v kontrolním řádu 14) stanoví
opatření a lhůtu k odstranění nedostatků a lhůtu pro podání písemné zprávy
o odstranění nedostatků orgánu vykonávajícímu státní požární dozor. Proti těmto
opatřením a stanovení lhůt nelze podat námitky.
(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává
a) u staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103
stavebního zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e)
bodech 4 až 9 stavebního zákona,
b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona,
s výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona,
majících charakter budov pro bydlení a ubytování nebo administrativních budov určených
souborně pro více než 50 osob, a staveb podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona,
pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými
nebo hoření podporujícími plyny,
c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací a výjimek
u staveb uvedených v písmenech a) a b).
(4) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených
požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko nebo stanovisko vyžadované
zvláštním právním předpisem.3d)
____________________
1i) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
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3d) § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
3e) § 18 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona.
3f) § 3 písm. i) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
3f) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
3g) § 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
13) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince
2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
14) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
§ 36
(1) Jestliže věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední
nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán
vykonávající státní požární dozor rozhodne o
a) vyloučení věci z užívání,
b) zákazu činnosti,
c) zastavení provozu.
(2) O zastavení provozu lze rozhodnout i tehdy, jestliže by byla znemožněna záchrana
osob nebo majetku v případě vzniku požáru.
(3) Vyžaduje-li to naléhavost situace, lze rozhodnutí uvedené v odstavcích 1 a 2
oznámit ústně a uvést poznamenat je do zápisu protokolu o kontrole; písemné vyhotovení
tohoto rozhodnutí je nutno doručit neprodleně.
(4) Proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 1 a 2 je možno podat
odvolání do tří dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání
nemá odkladný účinek. Odvolací orgán o něm rozhodne neodkladně.
§ 76
(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit
pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti
bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší
povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že
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a) neoznačí místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy
a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky
požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
b) neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů,
zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany nebo neodstraňuje zjištěné závady,
c) nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu
preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu
v jednotkách požární ochrany,
d) neumožní nebo ztěžuje výkon státního požárního dozoru,
e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se
skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,
f) nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární
ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu
anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně
bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy,
g) neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se cvičením
jednotek požární ochrany, ačkoli tomu byla povinna podle rozhodnutí obce nebo hasičského
záchranného sboru kraje,
h) neoznámí bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje vznik
požáru při činnostech, které provozuje, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
i) nepodá písemnou zprávu o odstranění závad nedostatků zjištěných při kontrole ve lhůtě
stanovené orgánem vykonávajícím státní požární dozor,
j) nestanoví organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí nebo
prokazatelně nestanoví podmínky požární bezpečnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo § 6
odst. 2,
k) nedodržuje stanovené podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností,
technologických postupů nebo zařízení anebo nezabezpečuje údržbu a opravy technických
a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených technickými podmínkami
nebo výrobcem zařízení,
l) nestanoví požadavky na odbornou kvalifikaci osob podle § 6 odst. 1 písm. d) nebo
nezabezpečí provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru osobou s příslušnou
kvalifikací,
m) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany.
(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit
pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila
povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

5

a) nezabezpečí posouzení požárního nebezpečí podle § 6a odst. 1 nebo je nepředloží ve
stanovené lhůtě orgánu státního požárního dozoru,
b) nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržuje volné příjezdové
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup
k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu,
topení a produktovodům, věcným prostředkům požární ochrany a ručnímu ovládání požárně
bezpečnostních zařízení,
c) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, rozhodnutí o zákazu činnosti nebo rozhodnutí
o zastavení provozu,
d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami
s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1,
e) nezřídí jednotku požární ochrany nebo ji smluvně nezabezpečí, ačkoli k tomu byla povinna,
f) nevybaví jednotku požární ochrany potřebnou požární technikou, věcnými prostředky
požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními anebo jednotku požární ochrany
využívá k činnostem, které by mohly ohrozit její akceschopnost,
g) neplní opatření stanovená posouzením požárního nebezpečí,
h) neprovede ve stanovené lhůtě opatření uložená k odstranění zjištěných nedostatků,
i) neposkytne na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany obce potřebnou
věcnou pomoc,
j) neumožní vstup na nemovitost k provedení potřebných opatření v souvislosti se zdoláváním
požáru nebo prováděním záchranných prací,
k) nemá k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných,
zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních
opatření k ochraně života, zdraví a majetku,
l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se
k požární bezpečnosti,
m) neposkytne bezúplatně výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy
v rámci zjišťování příčin vzniku požáru,
n) vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu
státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru,
o) neuvědomí písemně orgán státního požárního dozoru nebo nepostupuje podle jeho pokynu
v případě změny charakteru nebo podmínek anebo rozsahu provozované činnosti, která je
předmětem posouzení požárního nebezpečí,
p) nesplní lhůtu stanovenou orgánem státního požárního dozoru k odstranění nedostatků
v předloženém posouzení požárního nebezpečí,
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r) neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití
požární techniky a čerpání vody k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 7 odst. 2 nebo povinnosti vlastníka podle § 2
odst. 2,
s) při přepravě nebezpečných látek nemá k dispozici na místě s nákladem požárně technické
charakteristiky přepravovaných látek nebo tyto neodpovídají vykazovanému přepravovanému
nákladu.
(3) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit
pokutu až do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující
činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů
o požární ochraně uvedené v odstavcích 1 a 2.
(4) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která zruší jednotku požární
ochrany bez souhlasu hasičského záchranného sboru kraje (§ 67 odst. 3 a § 68 odst. 4), může
hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu až do 10 000 000 Kč.
(5) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost,
za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může
hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do
výše dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4.
(6) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání
protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.
(7) Uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu
povinnosti odstranit závadný stav nedostatky ve stanovené lhůtě. Uložením pokuty podle
odstavců 1 až 4 zůstává nedotčena odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby za způsobenou škodu a postih jejích zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů.
K části třetí:
Ustanovení zákona o obecní policii
§ 26
(1) Strážník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se
seznámil při plnění úkolů obecní policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení
úkolů obecní policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před
nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru strážníka.
(2) Každý, koho obecní policie nebo strážníci požádají o poskytnutí pomoci, je
povinen, byl-li řádně poučen, zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s
požadovanou nebo poskytnutou pomocí dozvěděl.
(3) Povinnosti mlčenlivosti je oprávněn zprostit strážníka nebo osobu uvedenou v
odstavci 2 starosta nebo jiná pověřená osoba.
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§ 26a
Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené
působnosti.
§ 26b
Na kontrolní činnost prováděnou obecní policií podle tohoto nebo zvláštního
právního předpisu21) se kontrolní řád22) nepoužije.
________________________
21) Například zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

K části čtvrté:
Ustanovení zákona o zpravodajských službách
§ 13
Působnost státních orgánů ke kontrole plnění úkolů hospodaření se státním majetkem
a plnění státního rozpočtu podle zvláštních právních předpisů není ustanoveními tohoto
zákona dotčena.4)
____________________
4) Např. zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993
Sb., zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České
republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších
předpisů.
§ 13a
(1) Jiná zvláštním zákonem stanovená kontrola než podle § 12 a 13 může být
v zařízeních zpravodajské služby vykonána jen se souhlasem jejího ředitele.
(2) Nebude-li souhlas podle odstavce 1 udělen, zajistí ředitel zpravodajské služby
výkon kontroly ve své působnosti a podá do 60 dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu
zprávu o výsledku vykonané kontroly kontrolnímu orgánu, kterému nebyl udělen
souhlas podle odstavce 1, nestanoví-li tento kontrolní orgán lhůtu delší.
(3) Není-li zpravodajská služba schopna zajistit výkon kontroly ve své
působnosti, je povinna umožnit výkon kontroly kontrolnímu orgánu. Může si však
vyhradit zvláštní podmínky způsobu výkonu takové kontroly.
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K části páté:
Ustanovení zákona o cestovních dokladech
§ 39
(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku cestovních dokladů
u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole výkonu přenesené
působnosti.
K části šesté:
Ustanovení zákona o ochraně osobních údajů
§ 16
Oznamovací povinnost
(1) Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované
zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen tuto
skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů.
(2) Oznámení musí obsahovat tyto informace:
a) identifikační údaje správce, u fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, u jiných subjektů obchodní
firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě
jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci,
b) účel nebo účely zpracování,
c) kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají,
d) zdroje osobních údajů,
e) popis způsobu zpracování osobních údajů,
f) místo nebo místa zpracování osobních údajů,
g) příjemce nebo kategorie příjemců,
h) předpokládaná předání osobních údajů do jiných států,
i) popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle § 13.
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(3) Obsahuje-li oznámení všechny náležitosti podle odstavce 2 a není-li zahájeno
řízení podle § 17 odst. 1, lze po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení oznámení zahájit
zpracování osobních údajů. Úřad v takovém případě zapíše informace uvedené v oznámení do
registru.
(4) Neobsahuje-li oznámení všechny náležitosti podle odstavce 2, Úřad neprodleně
zašle oznamovateli výzvu, v níž upozorní na chybějící nebo nedostatečné informace a stanoví
lhůtu k doplnění oznámení. V případě doplnění oznámení začíná běžet lhůta podle odstavce 3
dnem doručení doplnění oznámení. V případě, že Úřad neobdrží doplnění oznámení ve
stanovené lhůtě, nahlíží na učiněné oznámení tak, jako by nebylo podáno.
(5) O provedení registrace vydá Úřad na žádost správce osvědčení, které obsahuje
datum vyhotovení, číslo jednací, jméno, příjmení a podpis osoby, která osvědčení vydala,
otisk úředního razítka, identifikační údaje správce a účel zpracování.
(6) Je-li podle odstavce 1 oznámeno zpracování, které je předmětem kontroly,
Úřad registraci přeruší. Úřad v registraci pokračuje, jakmile je kontrola ukončena.
(6) (7) Na postup Úřadu podle odstavců 1 až 5 6 se nevztahuje správní řád.
§ 30
(1) Zaměstnanci Úřadu jsou předseda, inspektoři a další zaměstnanci.
(2) Kontrolní činnost Úřadu provádějí inspektoři a pověření zaměstnanci (dále jen
"kontrolující").
(3) Na zaměstnance Úřadu se vztahují ustanovení zákoníku práce, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
(4) Předseda Úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů a, naturální plnění, a nezůstaneli po skončení výkonu funkce zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako prezident
Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona.26a)
(5) Inspektoři Úřadu mají nárok na plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako
členové Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona.26a)
____________________
26a) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.
§ 33
(1) Inspektora jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu Parlamentu
České republiky.
(2) Inspektor je jmenován na období 10 let. Může být jmenován opakovaně.
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(3) Inspektor vykonává kontrolu, řídí kontrolu, vypracovává kontrolní protokol
a provádí další úkony, jež souvisejí s úkoly Úřadu.
(3) Inspektor řídí kontrolu a provádí další úkony, které jsou v působnosti Úřadu.
(4) Činnosti podle odstavce 3 vykonává 7 inspektorů Úřadu.
§ 34
(1) Inspektorem může být jmenován občan České republiky, který je způsobilý
k právním úkonům, bezúhonný, splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem
30) a má ukončené odborné vysokoškolské vzdělání.
(2) S výkonem funkce inspektora je neslučitelná funkce poslance nebo senátora,
soudce, státního zástupce, jakákoliv funkce ve veřejné správě, funkce člena orgánů územní
samosprávy a členství v politických stranách a hnutích. Inspektor nesmí zastávat jinou
placenou funkci, být v pracovním poměru ani vykonávat výdělečnou činnost s výjimkou
správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké,
pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost
Úřadu.
(3) Z funkce je inspektor odvolán, přestal-li splňovat některou z podmínek pro jeho
jmenování.
____________________
30) Zákon č. 451/1991 Sb.
§ 34a
(1) Inspektoři tvoří kolegium.
(2) Za účelem sjednocení kontrolních závěrů kolegium projednává
a)
b)
c)
d)
e)
f)

námitky kontrolovaných osob,
opravný prostředek proti opatření k nápravě,
kontrolní metodiku,
závěry z výsledků kontroly,
návrhy inspektorů na změnu nebo zrušení právních předpisů a
další dokumenty, které mu předseda předloží nebo na jejichž projednání se
kolegium usnese.

(3) Kolegium projednává návrh kontrolního plánu nebo jeho změny; přitom přihlíží
k podnětům nebo stížnostem adresovaným Úřadu.
(4) Jednací řád kolegia a kontrolní plán
kolegia.

schvaluje předseda Úřadu na návrh
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§ 37
Oprávnění kontrolujících
Kontrolující jsou při provádění kontroly oprávněni
a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných
správců a zpracovatelů nebo každého, kdo zpracovává osobní údaje, (dále jen
"kontrolovaný"), pokud to souvisí s předmětem kontroly; do obydlí mohou vstupovat pouze
v případě, že tato slouží také k provozování podnikatelské činnosti,
b) požadovat na kontrolovaných a na jiných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily
originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích, výpisy
a zdrojové kódy programů, pokud je vlastní, výpisy a opisy dat (dále jen "doklady"), pokud to
souvisí s předmětem kontroly, a provádět vlastní dokumentaci,
c) seznamovat se s utajovanými informacemi za podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem,31) jakož i dalšími skutečnostmi, které jsou chráněny povinností mlčenlivosti,
d) požadovat na fyzických i právnických osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací
o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolovanému
písemně potvrdit a na jeho žádost mu ponechat kopie převzatých dokladů,
f) pořídit kopie obsahu paměťových médií, obsahujících osobní údaje, nacházejících se
u kontrolovaného,
g) požadovat, aby kontrolovaní podali ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění
zjištěných nedostatků,
h) používat telekomunikační zařízení kontrolovaných v případech, kdy je jejich použití
nezbytné pro zabezpečení kontroly.
____________________
31) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
§ 37
Oprávnění kontrolujícího na přístup k informacím
Kontrolující je při kontrole zpracování osobních údajů oprávněn seznamovat se
se všemi informacemi v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly, včetně citlivých
údajů.
§ 38
Povinnosti kontrolujících
(1) Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolující, u nichž se zřetelem na jejich vztah ke
kontrolovaným nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti.
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(2) Kontrolující je povinen bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech
nasvědčujících jeho podjatosti, oznámit to předsedovi Úřadu.
(3) O námitce podjatosti kontrolujícího rozhodne předseda Úřadu bez zbytečného
odkladu. Do rozhodnutí o námitce podjatosti činí kontrolující pouze úkony, které nesnesou
odkladu.
(4) Proti rozhodnutí o námitce podjatosti se nelze odvolat.
(5) Kontrolující jsou povinni
a) prokázat se kontrolovanému průkazem, jehož vzor upraví nařízení vlády,
b) oznámit kontrolovanému zahájení kontroly,
c) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných,
d) předat neprodleně převzaté doklady, jakož i kopie paměťových médií kontrolovanému,
pominou-li důvody jejich převzetí,
e) řádně ochraňovat zajištěné doklady proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,
f) pořizovat o výsledcích kontroly kontrolní protokol,
g) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly a nezneužít znalosti
těchto skutečností. Povinností mlčenlivosti není dotčena oznamovací povinnost podle
zvláštních zákonů. Povinnost mlčenlivosti přetrvává i po skončení pracovněprávního vztahu
k Úřadu. Povinnosti mlčenlivosti může kontrolujícího zbavit předseda Úřadu. Povinnost
mlčenlivosti se nevztahuje na anonymizované a zobecněné informace.
(6) Kontrolní protokol obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením
nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny, a opatření, která
byla uložena k nápravě, a stanovení lhůt, do kdy je třeba je učinit. V kontrolním protokolu se
uvádí označení Úřadu a jména kontrolujících na kontrole zúčastněných, označení
kontrolovaného, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, skutečný stav, označení
dokladů a ostatních dokumentů a zjištění, o které se protokol opírá. Kontrolní protokol
podepisují kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili.
(7) Povinností kontrolujících je seznámit kontrolované s obsahem kontrolního
protokolu a předat jim jeho stejnopis. Seznámení s kontrolním protokolem a jeho převzetí
potvrzují kontrolovaní podpisem kontrolního protokolu. Odmítne-li kontrolovaný seznámit se
s kontrolním protokolem nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti
v kontrolním protokolu.
§ 38
Průkaz kontrolujícího
Kontrolující je povinen prokázat se kontrolovanému průkazem, jehož vzor
stanoví nařízení vlády.
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§ 39
(1) Každý je povinen v souvislosti s výkonem kontroly poskytnout kontrolujícím při
výkonu jejich činnosti potřebnou součinnost.
(2) Tomu, kdo neposkytne Úřadu při výkonu kontroly potřebnou součinnost, může být
uložena pořádková pokuta do výše 25 000 Kč, a to i opakovaně. Za neposkytnutí součinnosti
se považuje i nesplnění opatření uložených k nápravě zjištěného stavu ve stanovené lhůtě.
§ 40
(1) Zjistí-li kontrolující, že došlo k porušení povinností uložených tímto zákonem,
uloží inspektor, jaká opatření je třeba učinit, aby byly zjištěné nedostatky odstraněny,
a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
(2) Byla-li uložena likvidace osobních údajů, jsou osobní údaje do likvidace
blokovány. Proti uložení likvidace může správce podat námitku k předsedovi Úřadu. Do
doby, než bude o námitce rozhodnuto, musí být osobní údaje blokovány. Proti rozhodnutí
předsedy lze podat žalobu podle předpisů o správním soudnictví. Do doby, než bude soudem
rozhodnuto, jsou údaje blokovány.
(3) Kontrolovaný je povinen ve stanovené lhůtě podat zprávu o přijatých opatřeních.
§ 40
(1) Dojde-li k porušení povinnosti stanovené zákonem nebo uložené na jeho základě
při zpracování osobních údajů, uloží inspektor opatření k odstranění zjištěných
nedostatků a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
(2) Nevyžadují-li okolnosti jiný postup, rozhodnutí o uložení opatření k nápravě
inspektor oznámí v protokolu o kontrole.“
§ 40a
Řízení o opravném prostředku proti opatření k nápravě
(1) Proti opatření k nápravě může kontrolovaný podat písemný a zdůvodněný
opravný prostředek, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li
stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.
(2) Vyžaduje-li to veřejný zájem nebo ochrana práv dotčených osob, uloží inspektor
blokování osobních údajů.
(3) Byl-li současně podán opravný prostředek proti opatření k nápravě a námitky
proti kontrolnímu zjištění, rozhodne se o opravném prostředku a o námitkách společně.
(4) Inspektor může o opravném prostředku sám rozhodnout, jestliže mu plně
vyhoví; opravný prostředek, kterému plně nevyhoví, předloží spolu se spisem nejpozději
do 7 dnů od doručení opravného prostředku předsedovi Úřadu.
(5) Předseda Úřadu rozhodne o opravném prostředku po projednání v kolegiu
nejpozději ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení Úřadu tak, že jsou-li proto důvody,
opravnému prostředku vyhoví, jinak opravný prostředek, který je nedůvodný, byl
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podán opožděně nebo neoprávněnou osobou, zamítne. Ve zvlášť složitém případě se
lhůta pro vyřízení opravného prostředku prodlužuje o 30 dnů.
(6) Pokud v řízení o opravném prostředku vyplyne potřeba doplnit kontrolní
zjištění, předseda Úřadu rozhodne o vrácení věci inspektorovi k došetření.
§ 40b
Vyhoví-li inspektor nebo předseda Úřadu námitce proti kontrolnímu zjištění,
rozhodne současně o zrušení navazujících opatření k nápravě.
§ 40c
Dojde-li k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad upustit od uložení
pokuty.
§ 41
V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu,32)
pokud ustanovení tohoto zákona nestanoví jinak.
____________________
32) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
§ 42
Provozováním informačních systémů nakládajících s osobními údaji podle
dosavadních předpisů se rozumí zpracování osobních údajů.
§ 43
Oprávnění a povinnosti při dozoru
Oprávnění a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob se řídí zvláštním
právním předpisem,26) pokud tento zákon nestanoví jinak.
____________________
26) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
§ 44
(1) Fyzická osoba, která
a) je ke správci nebo zpracovateli v pracovním nebo jiném obdobném poměru,
b) vykonává pro správce nebo zpracovatele činnosti na základě dohody, nebo
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c) v rámci plnění zvláštním zákonem uložených oprávnění a povinností přichází u správce
nebo zpracovatele do styku s osobními údaji,
se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti (§ 15).
(2) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při
zpracování osobních údajů
a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)] nebo
stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze
zvláštního zákona,
b) zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)],
c) shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá
stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)],
d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování [§ 5 odst. 1 písm.
e)],
e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně (§ 5
odst. 2 a § 9),
f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem (§
11),
g) odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a 21),
h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů (§
13),
i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27)., nebo
j) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.
(3) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při
zpracování osobních údajů některým ze způsobů podle odstavce 2
a) ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního
života, nebo
b) poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9).
(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
(5) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
(6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do výše 5 000 000 Kč.
§ 45
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(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů se jako
správce nebo zpracovatel dopustí správního deliktu tím, že při zpracování osobních údajů
a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)], nebo
stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze
zvláštního zákona,
b) zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)],
c) shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá
stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)],
d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování [§ 5 odst. 1
písm. e)],
e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně
(§ 5 odst. 2 a § 9),
f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem
(§ 11),
g) odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a 21),
h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů
(§ 13),
i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27),
j) nevede přehled případů porušení ochrany osobních údajů podle § 88 odst. 7 zákona
o elektronických komunikacích., nebo
k) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.
(2) Právnická osoba jako správce nebo zpracovatel se dopustí správního deliktu tím, že
při zpracování osobních údajů některým ze způsobů podle odstavce 1
a) ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního
života, nebo
b) poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč.
(4) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.
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K části sedmé:
Ustanovení zákona o obcích
§ 129
(1) Ministerstvo vnitra kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí.
Krajské úřady v přenesené působnosti kontrolují výkon přenesené působnosti svěřené
orgánům obcí.
(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo vnitra a výkon přenesené působnosti
svěřené orgánům obcí krajské úřady v přenesené působnosti.
(2) Magistráty územně členěných statutárních měst v přenesené působnosti kontrolují
výkon samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských obvodů a městských
částí územně členěných statutárních měst.
(3) Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost orgánů veřejné správy
uvedených v odstavci 1 a 2, při které se zjišťuje, zda orgány obcí, městských obvodů
a městských částí územně členěných statutárních měst dodržují
a) při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy, s výjimkou právních
předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva,
b) při výkonu přenesené působnosti zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích též
usnesení vlády, směrnice ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů
veřejné správy přijatá při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona (§ 129b
odst. 3).
(4) Kontrolu výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům obcí,
městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst provádějí pověření
zaměstnanci kontrolující, kterými se rozumějí
a) zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,
b) zaměstnanec územně členěného statutárního města zařazený do magistrátu územně
členěného statutárního města,
c) zaměstnanec státu zařazený do Ministerstva vnitra
(dále jen "kontrolující").
§ 129a
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Kontrolující je při provádění kontroly oprávněn

18

a) požadovat od příslušného orgánu obce, aby ve stanovené lhůtě předložil podklady a poskytl
úplné informace nezbytné k provedení kontroly,
b) zajistit v odůvodněných případech předložené podklady,
c) vstupovat do objektů a do jiných prostor, pokud vstup souvisí s prováděním kontroly,
d) v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze kontroly používat technické a materiální
vybavení obce v případech, kdy je jejich použití nezbytné k zabezpečení kontroly.
(2) Obec poskytne v souvislosti s prováděním kontroly kontrolujícímu veškerou
součinnost odpovídající možnostem obce a rozsahu kontrolních oprávnění stanovených tímto
zákonem.
(3) Kontrolující je povinen
a) oznámit starostovi, popřípadě jím pověřenému zástupci, zahájení a ukončení kontroly
a předložit před zahájením kontroly písemné pověření vydané osobou oprávněnou podle
vnitřních předpisů kontrolního orgánu,
b) provádět kontrolu v rozsahu pověření ke kontrole,
c) zjistit skutečný stav kontrolovaných činností, porovnat je s příslušnými právními předpisy
a kontrolní zjištění prokázat příslušnými podklady,
d) písemně potvrdit převzetí předložených podkladů, zabezpečit řádnou ochranu zajištěných
podkladů a vrátit je neprodleně, pominou-li důvody jejich zajištění,
e) o výsledcích kontroly pořídit písemný protokol o kontrole a uvést v něm náležitosti
stanovené tímto zákonem,
f) seznámit s obsahem protokolu o kontrole starostu, popřípadě jím pověřeného zástupce,
g) uvést v protokolu o kontrole doporučení možného řešení odstranění zjištěných nedostatků,
požádá-li o to starosta nebo jím pověřený zástupce,
h) předat stejnopis protokolu o kontrole starostovi, popřípadě jím pověřenému zástupci,
k podpisu,
i) poučit starostu, popřípadě jím pověřeného zástupce, o možnosti podat proti protokolu
námitky.
(4) V protokolu o kontrole se zejména uvede
a) označení kontrolního orgánu,
b) označení kontrolovaného orgánu obce,
c) jméno a příjmení kontrolujícího, popřípadě kontrolujících,
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d) místo a čas provedení kontroly,
e) předmět kontroly a kontrolované období,
f) všechna kontrolní zjištění, včetně uvedení zjištěného nezákonného postupu,
g) doporučení možného řešení odstranění zjištěných nedostatků, požádá-li o to starosta nebo
jím pověřený zástupce,
h) označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
i) podpis kontrolujícího, který kontrolu provedl; v případě, že kontrolu provedlo více
kontrolujících, podpisy všech kontrolujících, kteří se kontroly zúčastnili,
j) datum vyhotovení protokolu a datum převzetí protokolu o kontrole starostou, popřípadě jím
pověřeným zástupcem.
(5) Pokud starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, odmítnou podepsat protokol
o kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí v protokolu.
(6) Proti protokolu o kontrole může starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, podat
do 15 dnů ode dne jeho převzetí námitky. O námitkách proti protokolu o kontrole rozhoduje
kontrolující. Nebylo-li námitkám vyhověno, mohou se starosta, popřípadě jím pověřený
zástupce, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o námitkách odvolat k tomu, kdo
kontrolujícího pověřil kontrolou (dále jen "vedoucí"). Vedoucí o odvolání proti rozhodnutí
o námitkách rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání. Jsou-li pro to důvody, vedoucí
rozhodnutí o námitkách změní nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Pokud
v řízení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách vyplyne potřeba věc došetřit, vedoucí
rozhodnutí zruší a zajistí došetření věci. Proti rozhodnutí vedoucího se nelze dále odvolat.
Pokud kontrolující vyhoví námitkám proti protokolu, nebo pokud vedoucí vyhoví odvolání
proti rozhodnutí o námitkách, je přílohou jejich písemného rozhodnutí dodatek k protokolu,
kterým je opravena část protokolu o kontrole, která byla námitkami úspěšně napadena.
(7) Při rozhodování podle odstavce 6 se nepostupuje podle správního řádu, s výjimkou
ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, doručování a obsahových
a formálních náležitostech rozhodnutí.
(8) Starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce seznámí zastupitelstvo obce s výsledky uskutečněné kontroly; v případě, že byl
kontrolou shledán nezákonný postup orgánů obce, předloží mu návrh opatření k odstranění
jeho důsledků a k zamezení jeho opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak
již stalo. Informace o jednání zastupitelstva obce v této věci včetně návrhu opatření podle věty
první, popřípadě sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu orgánů obce, obec
neprodleně vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů.
(9) Pro kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městských obvodů
nebo městských částí územně členěných statutárních měst se odstavce 1 až 8 užijí obdobně.
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§ 129a
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li obec, městský obvod nebo městská část územně členěného
statutárního města o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou,
uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.
(2) Starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města s výsledky
uskutečněné kontroly.
(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup obce, městského
obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, předloží starosta,
popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly
zastupitelstvu obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
a k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již
stalo. Informaci o jednání zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části
územně členěného statutárního města v této věci včetně návrhu opatření k nápravě,
popřípadě sdělení o způsobu nápravy, obec, městský obvod nebo městská část územně
členěného statutárního města neprodleně vyvěsí na úřední desce obecního úřadu, úřadu
městského obvodu nebo úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto
informaci zašle obec Ministerstvu vnitra, městský obvod nebo městská část územně
členěného statutárního města magistrátu územně členěného statutárního města.
(4) Orgány obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města jsou povinny zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.
§ 129b
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Pro kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí se ustanovení
§ 129a užije obdobně, s výjimkou odstavce 8. Práva a povinnosti, které podle § 129a náležejí
starostovi, popřípadě jím pověřenému zástupci, náležejí v případě kontroly výkonu přenesené
působnosti svěřené orgánům obcí tajemníkovi obecního úřadu; pokud tato funkce není v obci
zřízena, pak starostovi, popřípadě jím pověřenému zástupci.
(2) Kontrolující je povinen porovnat stav kontrolovaných činností též s usneseními
vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a s opatřeními příslušných orgánů veřejné
správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.
(3) Kontrolující může dále v protokolu o kontrole
a) uložit orgánu obce splnit úkol stanovený zákonem nebo provést nápravu nezákonného
postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit mu k tomu přiměřenou
lhůtu,
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b) uložit orgánu obce podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě stanovené podle písmene a)
písemnou zprávu o splnění úkolu stanoveného zákonem nebo o nápravě nezákonného postupu
nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole.
(4) Pro kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům městských obvodů
nebo městských částí územně členěných statutárních měst se odstavce 1 až 3 užijí obdobně.
Práva a povinnosti, které podle odstavce 1 náležejí tajemníkovi obecního úřadu, náležejí
v tomto případě tajemníkovi úřadu městského obvodu nebo městské části. Stav
kontrolovaných činností se porovnává rovněž s opatřeními magistrátu přijatými při kontrole
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům městských obvodů nebo městských částí, a
pokud kontrolu provádí magistrát, uvádí se v protokolu o kontrole lhůta pro podání zprávy
magistrátu.
(5) Ustanovení odstavce 3 písm. a) se nevztahuje na úkony učiněné orgány obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města podle správního
řádu nebo podle daňového řádu.
§ 129b
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Práva a povinnosti obce, městského obvodu nebo městské části územně
členěného statutárního města vykonává jejich jménem v případě kontroly výkonu
přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, městských obvodů nebo městských částí
územně členěných statutárních měst tajemník obecního úřadu, úřadu městského obvodu
nebo úřadu městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, a pokud funkce tajemníka
není zřízena nebo tajemník není ustanoven, pak starosta, popřípadě jím pověřený
zástupce.
(2) Ustanovení § 19 kontrolního řádu se nevztahuje na úkony učiněné orgány
obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města podle
správního řádu nebo podle daňového řádu.
(3) Tajemník obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské
části, popřípadě jím pověřený zástupce, a pokud funkce tajemníka není zřízena nebo
tajemník není ustanoven, pak starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, je povinen
zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.
§ 129c
(1) Fyzické osobě, která zavinila, že obec nesplnila povinnost podle § 129a odst. 2,
může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě
nově stanovené kontrolujícím. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout
částku 200 000 Kč.
(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 měsíce ode dne nesplnění povinnosti.
(4) Pořádkovou pokutu vybírá a vymáhá kontrolní orgán, který ji uložil. Pořádková
pokuta je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost kontrolního orgánu, který pokutu
uložil.
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K části osmé:
Ustanovení zákona o krajích
§ 67
(1) Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem
svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad
a) přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů,22a) pokud
není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak,
b) ukládá sankce podle zákona,
c) poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
d) zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního
s informačními systémy veřejné správy,
e) provádí podle zvláštního právního předpisu22b) kontrolu výkonu přenesené působnosti
obcí,
f) zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti,22c)
g) vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.
(2) Krajský úřad kontroluje v potřebném rozsahu a prostředky, které zákon dává
k dispozici, činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti.
____________________
22a) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
22b) § 129 a 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
č. 234/2006 Sb.
22c) § 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
a o změně některých zákonů.
§ 86
(1) Ministerstvo kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům krajů.
Věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady kontrolují výkon přenesené
působnosti svěřené orgánům krajů.
(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům krajů ministerstvo a výkon přenesené působnosti svěřené
orgánům krajů věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady.
23

(2) Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost orgánů veřejné správy
uvedených v odstavci 1, při které se zjišťuje, zda orgány krajů dodržují
a) při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy, s výjimkou právních
předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva,
b) při výkonu přenesené působnosti zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích též
usnesení vlády, směrnice ústředních správních úřadů a opatření příslušných orgánů veřejné
správy přijatá při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona (§ 88 odst. 3).
(3) Kontrolu výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům krajů
provádějí kontrolující, jimiž jsou pověření zaměstnanci státu zařazení do ministerstva, věcně
příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu (dále jen "kontrolující").
§ 87
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Kontrolující je při provádění kontroly oprávněn
a) požadovat od příslušného orgánu kraje, aby ve stanovené lhůtě předložil podklady
a poskytl úplné informace nezbytné k provedení kontroly,
b) zajistit v odůvodněných případech předložené podklady,
c) vstupovat do objektů a do jiných prostor, pokud vstup souvisí s prováděním kontroly,
d) v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jeho činnosti používat technické a materiální
vybavení kraje, v případech, kdy je jejich použití nezbytné k zabezpečení kontroly.
(2) Kraj poskytne v souvislosti s prováděním kontroly kontrolujícímu veškerou
součinnost odpovídající možnostem kraje a rozsahu kontrolních oprávnění stanovených tímto
zákonem.
(3) Kontrolující je povinen
a) oznámit hejtmanovi, popřípadě jím pověřenému zástupci, zahájení a ukončení kontroly
a předložit před zahájením kontroly písemné pověření vydané osobou oprávněnou podle
vnitřních předpisů kontrolního orgánu,
b) provádět kontrolu v rozsahu pověření ke kontrole,
c) zjistit skutečný stav kontrolovaných činností, porovnat je s příslušnými právními předpisy
a kontrolní zjištění prokázat příslušnými podklady,
d) písemně potvrdit převzetí předložených podkladů, zabezpečit řádnou ochranu zajištěných
podkladů a vrátit je neprodleně, pominou-li důvody jejich zajištění,
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e) o výsledcích kontroly pořídit písemný protokol o kontrole a uvést v něm náležitosti
stanovené tímto zákonem,
f) seznámit s obsahem protokolu o kontrole hejtmana, popřípadě jím pověřeného zástupce,
g) předat stejnopis protokolu o kontrole hejtmanovi, popřípadě jím pověřenému zástupci,
k podpisu,
h) poučit hejtmana, popřípadě jím pověřeného zástupce, o možnosti podat proti protokolu
námitky.
(4) V protokolu o kontrole se zejména uvede
a) označení kontrolního orgánu,
b) označení kontrolovaného orgánu kraje,
c) jméno a příjmení kontrolujícího, popřípadě kontrolujících,
d) místo a čas provedení kontroly,
e) předmět kontroly a kontrolované období,
f) všechna kontrolní zjištění, včetně uvedení zjištěného nezákonného postupu,
g) označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
h) podpis kontrolujícího, který kontrolu provedl; v případě, že kontrolu provedlo více
kontrolujících, podpisy všech kontrolujících, kteří se kontroly zúčastnili,
i) datum vyhotovení protokolu a datum převzetí protokolu o kontrole hejtmanem, popřípadě
jím pověřeným zástupcem.
(5) Pokud hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, odmítnou podepsat protokol
o kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí v protokolu.
(6) Proti protokolu o kontrole může hejtman nebo jím pověřený zástupce podat do 15
dnů ode dne jeho převzetí námitky. O námitkách proti protokolu o kontrole rozhodne
kontrolující. Nebylo-li námitkám vyhověno, mohou se hejtman, popřípadě jím pověřený
zástupce, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o námitkách odvolat k tomu, kdo
kontrolujícího pověřil kontrolou (dále jen "vedoucí"). Vedoucí o odvolání proti rozhodnutí
o námitkách rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání. Jsou-li pro to důvody, vedoucí
rozhodnutí o námitkách změní nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Pokud
v řízení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách vyplyne potřeba věc došetřit, vedoucí
rozhodnutí zruší a zajistí došetření věci. Proti rozhodnutí vedoucího se nelze dále odvolat.
Pokud kontrolující vyhoví námitkám proti protokolu, nebo pokud vedoucí vyhoví odvolání
proti rozhodnutí o námitkách, je přílohou jejich písemného rozhodnutí dodatek k protokolu,
kterým je opravena část protokolu o kontrole, která byla námitkami úspěšně napadena.
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(7) Při rozhodování podle odstavce 6 se nepostupuje podle správního řádu, s výjimkou
ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, doručování a obsahových
a formálních náležitostech rozhodnutí.
(8) Hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva
kraje seznámí zastupitelstvo kraje s výsledky uskutečněné kontroly; v případě, že byl
kontrolou shledán nezákonný postup orgánů kraje, předloží mu návrh opatření k odstranění
jeho důsledků a k zamezení jeho opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak
již stalo. Informace o jednání zastupitelstva kraje v této věci včetně návrhu opatření podle
věty první, popřípadě sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu orgánů kraje, kraj
neprodleně vyvěsí na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 15 dnů.
§ 87
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li kraj o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných
kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.
(2) Hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo s výsledky
uskutečněné kontroly.
(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup kraje, předloží
hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné
kontroly zastupitelstvu též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a
k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo.
Informaci o jednání zastupitelstva v této věci včetně návrhu opatření k nápravě,
popřípadě sdělení o způsobu nápravy, kraj neprodleně vyvěsí na úřední desce krajského
úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto informaci zašle kraj ministerstvu.
(4) Orgány kraje jsou povinny zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.
§ 88
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Pro kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům krajů se ustanovení
§ 87 užije obdobně, s výjimkou odstavce 8. Práva a povinnosti, které podle § 87 náležejí
hejtmanovi, popřípadě jím pověřenému zástupci, náležejí v případě kontroly výkonu
přenesené působnosti řediteli krajského úřadu.
(2) Kontrolující je povinen porovnat stav kontrolovaných činností též s usneseními
vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a s opatřeními příslušných orgánů veřejné
správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.
(3) Kontrolující může dále v protokolu o kontrole
a) uložit orgánu kraje splnit úkol stanovený zákonem nebo provést nápravu nezákonného
postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit mu k tomu přiměřenou
lhůtu,
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b) uložit orgánu kraje podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě stanovené podle písmene a)
písemnou zprávu o splnění úkolu stanoveného zákonem nebo o nápravě nezákonného postupu
nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole.
(4) Ustanovení odstavce 3 písm. a) se nevztahuje na úkony učiněné orgány kraje podle
správního řádu nebo podle daňového řádu.
§ 88
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Práva a povinnosti kraje vykonává jeho jménem v případě kontroly výkonu
přenesené působnosti svěřené orgánům krajů ředitel, popřípadě jím pověřený zástupce.
(2) Ustanovení § 19 kontrolního řádu se nevztahuje na úkony učiněné orgány
kraje podle správního řádu nebo podle daňového řádu.
(3) Ředitel, popřípadě jím pověřený zástupce, je povinen zajistit nápravu
nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.
§ 89
(1) Fyzické osobě, která zavinila, že kraj nesplnil povinnost podle § 87 odst. 2, může
kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě
nově stanovené kontrolujícím. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout
částku 200 000 Kč.
(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 měsíce ode dne nesplnění povinnosti.
(4) Pořádkovou pokutu vybírá a vymáhá kontrolní orgán, který ji uložil. Pořádková
pokuta je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost kontrolního orgánu, který pokutu
uložil.
K části deváté:
Ustanovení zákona o hlavním městě Praze
Přenesená působnost orgánů městských částí
§ 32
(1) Orgány městské části vykonávají přenesenou působnost městské části v rozsahu
stanoveném zákonem a v mezích zákona Statutem.
(2) Orgánům městských částí lze v mezích zákona svěřit Statutem přenesenou
působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným
obecním úřadem nebo orgánům obcí s rozšířenou působností, není-li dále stanoveno jinak.
(3) Při výkonu přenesené působnosti městské části se orgány městské části řídí zákony
a jinými právními předpisy, jakož i usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních
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úřadů publikovanými ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a dále opatřeními
příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle
tohoto zákona (§ 113 odst. 2 a § 115 odst. 3).
(4) Městská část je povinna zajistit výkon přenesené působnosti a obdrží z rozpočtu
hlavního města Prahy příspěvek na výkon přenesené působnosti.
§ 113
nadpis vypuštěn
(1) Ministerstvo kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům hlavního
města Prahy. Věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady kontrolují výkon
přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy.
(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné
působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy ministerstvo a výkon přenesené
působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy věcně příslušná ministerstva nebo
jiné ústřední správní úřady.
(2) Magistrát v přenesené působnosti kontroluje výkon samostatné a přenesené
působnosti svěřené orgánům městských částí.
(3) Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost orgánů veřejné správy
uvedených v odstavcích 1 a 2, při které se zjišťuje, zda orgány hlavního města Prahy
a městských částí dodržují
a) při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy, s výjimkou právních
předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva,
b) při výkonu přenesené působnosti zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích též
usnesení vlády, směrnice ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů
veřejné správy přijatá při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona (§ 115
odst. 3).
(4) Kontrolu výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního
města Prahy a městských částí provádějí pověření zaměstnanci kontrolující, kterými se
rozumějí
a) zaměstnanec hlavního města Prahy zařazený do Magistrátu,
b) zaměstnanec státu zařazený do ministerstva, věcně příslušného ministerstva nebo jiného
ústředního správního úřadu
(dále jen "kontrolující").
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§ 114
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Kontrolující je při provádění kontroly oprávněn
a) požadovat od příslušného orgánu hlavního města Prahy, aby ve stanovené lhůtě předložil
podklady a poskytl úplné informace nezbytné k provedení kontroly,
b) zajistit v odůvodněných případech předložené podklady,
c) vstupovat do objektů a do jiných prostor, pokud vstup souvisí s prováděním kontroly,
d) v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze kontroly používat technické a materiální
vybavení hlavního města Prahy, v případech, kdy je jejich použití nezbytné k zabezpečení
kontroly.
(2) Hlavní město Praha poskytne v souvislosti s prováděním kontroly kontrolujícímu
veškerou součinnost odpovídající možnostem hlavního města Prahy a rozsahu kontrolních
oprávnění stanovených tímto zákonem.
(3) Kontrolující je povinen
a) oznámit primátorovi hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřenému zástupci, zahájení
a ukončení kontroly a předložit před zahájením kontroly příslušné písemné pověření vydané
osobou oprávněnou podle vnitřních předpisů kontrolního orgánu,
b) provádět kontrolu v rozsahu písemného pověření ke kontrole,
c) zjistit skutečný stav kontrolovaných činností, porovnat je s příslušnými právními předpisy
a kontrolní zjištění prokázat příslušnými podklady,
d) písemně potvrdit převzetí předložených podkladů, zabezpečit řádnou ochranu zajištěných
podkladů a vrátit je neprodleně, pominou-li důvody jejich zajištění,
e) o výsledcích kontroly pořídit písemný protokol o kontrole a uvést v něm náležitosti
stanovené tímto zákonem,
f) seznámit s obsahem protokolu o kontrole primátora hlavního města Prahy, popřípadě jím
pověřeného zástupce,
g) předat stejnopis protokolu o kontrole primátorovi hlavního města Prahy, popřípadě jím
pověřenému zástupci, k podpisu,
h) poučit primátora hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřeného zástupce, o možnosti
podat proti protokolu námitky.
(4) V protokolu o kontrole se zejména uvede
a) označení kontrolního orgánu,
29

b) označení kontrolovaného orgánu hlavního města Prahy,
c) jméno a příjmení kontrolujícího, popřípadě kontrolujících,
d) místo a čas provedení kontroly,
e) předmět kontroly a kontrolované období,
f) všechna kontrolní zjištění, včetně uvedení zjištěného nezákonného postupu,
g) označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
h) podpis kontrolujícího, který kontrolu provedl; v případě, že kontrolu provedlo více
kontrolujících, podpisy všech kontrolujících, kteří se kontroly zúčastnili,
i) datum vyhotovení protokolu a datum převzetí protokolu o kontrole primátorem hlavního
města Prahy nebo jím pověřeným zástupcem.
(5) Pokud primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, odmítnou
podepsat protokol o kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí v protokolu.
(6) Proti protokolu o kontrole může primátor hlavního města Prahy nebo jím pověřený
zástupce podat do 15 dnů ode dne jeho převzetí námitky. O námitkách proti protokolu
o kontrole rozhoduje kontrolující. Nebylo-li námitkám vyhověno, mohou se primátor
hlavního města Prahy nebo jím pověřený zástupce ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí o námitkách odvolat k tomu, kdo kontrolujícího pověřil kontrolou (dále jen
"vedoucí"). Vedoucí o odvolání proti rozhodnutí o námitkách rozhodne do 30 dnů od
doručení odvolání. Jsou-li pro to důvody, vedoucí rozhodnutí o námitkách změní nebo zruší,
jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Pokud v řízení o odvolání proti rozhodnutí
o námitkách vyplyne potřeba věc došetřit, vedoucí rozhodnutí zruší a zajistí došetření věci.
Proti rozhodnutí vedoucího se nelze dále odvolat. Pokud kontrolující vyhoví námitkám proti
protokolu, nebo pokud vedoucí vyhoví odvolání proti rozhodnutí o námitkách, je přílohou
jejich písemného rozhodnutí dodatek k protokolu, kterým je opravena část protokolu
o kontrole, která byla námitkami úspěšně napadena.
(7) Při rozhodování podle odstavce 6 se nepostupuje podle správního řádu, s výjimkou
ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, doručování a obsahových
a formálních náležitostech rozhodnutí.
(8) Primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším
zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy seznámí toto zastupitelstvo s výsledky
uskutečněné kontroly; v případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup orgánů hlavního
města Prahy, předloží mu návrh opatření k odstranění jeho důsledků a k zamezení jeho
opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informace o jednání
zastupitelstva hlavního města Prahy v této věci včetně návrhu opatření podle věty první,
popřípadě sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu orgánů hlavního města Prahy,
hlavní město Praha neprodleně vyvěsí na úřední desce Magistrátu po dobu nejméně 15 dnů.
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(9) Pro kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí se
odstavce 1 až 8 užijí obdobně. Práva a povinnosti, které náležejí primátorovi hlavního města
Prahy, popřípadě jím pověřenému zástupci, náležejí v případě kontroly výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům městských částí starostovi městské části, popřípadě jeho
zástupci.
§ 114
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Požádá-li hlavní město Praha nebo městská část o doporučení opatření
k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení
v protokolu o kontrole.
(2) Primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, nebo
starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání
zastupitelstva hlavního města Prahy nebo městské části konaném po ukončení kontroly
seznámí zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo městské části s výsledky uskutečněné
kontroly.
(3) V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup hlavního města Prahy
nebo městské části, předloží primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený
zástupce, nebo starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se
seznámením s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu hlavního města Prahy nebo
městské části též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
a k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již
stalo. Informaci o jednání zastupitelstva hlavního města Prahy nebo městské části v této
věci včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, hlavní
město Praha nebo městská část neprodleně vyvěsí na úřední desce Magistrátu nebo
úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto informaci zašle hlavní
město Praha ministerstvu, městská část Magistrátu.
(4) Orgány hlavního města Prahy nebo městské části jsou povinny zajistit
nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.
§ 115
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Pro kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy
se ustanovení § 114 užije obdobně, s výjimkou odstavce 8. Práva a povinnosti, které podle
§ 114 náležejí primátorovi hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřenému zástupci,
náležejí v případě kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města
Prahy řediteli Magistrátu.
(2) Kontrolující je povinen porovnat stav kontrolovaných činností též s usneseními
vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a s opatřeními příslušných orgánů veřejné
správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.
(3) Kontrolující může dále v protokolu o kontrole
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a) uložit orgánu hlavního města Prahy splnit úkol stanovený zákonem nebo provést nápravu
nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit mu k tomu
přiměřenou lhůtu,
b) uložit orgánu hlavního města Prahy nebo městské části podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě
stanovené podle písmene a) písemnou zprávu o splnění úkolu stanoveného zákonem nebo
o nápravě nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole.
(4) Pro kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí se
odstavce 1 až 3 užijí obdobně. Práva a povinnosti, které podle odstavce 1 náležejí řediteli
Magistrátu, náležejí v tomto případě tajemníkovi úřadu městské části. Stav kontrolovaných
činností se porovnává rovněž s opatřeními Magistrátu přijatými při kontrole výkonu
přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí, a pokud kontrolu provádí Magistrát,
uvádí se v protokolu o kontrole lhůta pro podání zprávy Magistrátu.
§ 115
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Práva a povinnosti hlavního města Prahy nebo městské části vykonává jejich
jménem v případě kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního
města Prahy ředitel Magistrátu, popřípadě jím pověřený zástupce, a v případě kontroly
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům městské části tajemník úřadu městské
části, popřípadě jím pověřený zástupce, a pokud funkce tajemníka není zřízena nebo
tajemník není ustanoven, pak starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce.
(2) Ustanovení § 19 kontrolního řádu se nevztahuje na úkony učiněné orgány
hlavního města Prahy nebo městské části podle správního řádu nebo podle daňového
řádu.
(3) Ředitel Magistrátu, popřípadě jím pověřený zástupce, nebo tajemník úřadu
městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, a pokud funkce tajemníka není zřízena
nebo tajemník není ustanoven, pak starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, je
povinen zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.
§ 116
(1) Fyzické osobě, která zavinila, že hlavní město Praha nebo jeho městská část
nesplnily povinnost podle § 114 odst. 2, může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až
do výše 50 000 Kč.
(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě
nově stanovené kontrolujícím. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout
částku 200 000 Kč.
(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 měsíce ode dne nesplnění povinnosti.
(4) Pořádkovou pokutu vybírá a vymáhá kontrolní orgán, který ji uložil. Pořádková
pokuta je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost kontrolního orgánu, který pokutu
uložil.
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K části desáté:
Ustanovení zákona o elektronickém podpisu
§9
Akreditace a dozor
(1) Udělování akreditací k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních
služeb, jakož i dozor kontrola nad dodržováním tohoto zákona náleží ministerstvu.
(2) Ministerstvo
a) uděluje a odnímá akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních
služeb subjektům působícím na území České republiky,
b) vykonává dozor kontrolu nad činností akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb
a kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, ukládá jim opatření k nápravě a pokuty
za porušení povinností podle tohoto zákona,
c) vede evidenci udělených akreditací a jejich změn a evidenci kvalifikovaných poskytovatelů
certifikačních služeb,
d) vede evidenci vydaných kvalifikovaných systémových certifikátů, které používá
kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb podle § 6 odst. 1 písm. a) a které byly podle
§ 6 odst. 2 ověřeny ministerstvem,
e) průběžně uveřejňuje přehled udělených akreditací, přehled kvalifikovaných poskytovatelů
certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb a kvalifikované systémové certifikáty
podle písmena d), a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
f) vyhodnocuje shodu nástrojů elektronického podpisu s požadavky stanovenými tímto
zákonem a prováděcí vyhláškou,
g) vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam důvěryhodných
certifikačních služeb podle právního předpisu Evropských společenství3a),
h) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o podmínkách ověření
uznávaného elektronického podpisu nebo uznávané elektronické značky, včetně odkazů na
aplikace podle § 11 odst. 5,
i) plní další povinnosti stanovené tímto zákonem.
(3) Za účelem výkonu dozoru je akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
a kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb povinen pověřeným zaměstnancům
ministerstva umožnit v nezbytně nutném rozsahu vstup do obchodních a provozních prostor,
na požádání předložit veškerou dokumentaci, záznamy, doklady, písemnosti a jiné podklady
související s jeho činností, umožnit jim v nezbytně nutné míře přístup do svého informačního
systému a poskytnout informace a veškerou potřebnou součinnost.
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(4) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, postupuje ministerstvo při výkonu dozoru
podle zvláštního právního předpisu.4)
(5) Kvalifikovanému poskytovateli certifikačních služeb, který nesplnil povinnost
součinnosti podle odstavce 3, lze uložit pořádkovou pokutu do výše 1 000 000 Kč.
____________________
3a) Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2009/767/ES ze dne 16. října 2009, kterým
se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků
prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.
4) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
K části jedenácté:
Ustanovení zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
§ 21
Pověření ke kontrole ve formě průkazu13) vydává ve své působnosti hasičský
záchranný sbor. Průkaz je při kontrole předkládán společně se služebním průkazem.
___________________________
13)
§ 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

K části dvanácté:
Ustanovení zákona o integrovaném záchranném systému
§ 27
Kontrola
(1) Ministerstvo, hasičský záchranný sbor kraje a orgány obcí, které zajišťují přípravu
na mimořádné události, záchranné a likvidační práce a ochranu obyvatelstva, jsou oprávněny
v mezích své působnosti kontrolovat dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení. Při vykonávání kontrolní činnosti se řídí základními pravidly stanovenými
zvláštním právním předpisem.20)
(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad, u krajského úřadu
a hasičského záchranného sboru kraje Ministerstvo vnitra.
____________________
20) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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K části třinácté:
Ustanovení krizového zákona
§ 33
Kontrola
(1) Orgány krizového řízení jsou oprávněny v mezích své působnosti kontrolovat
dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Při vykonávání kontrolní
činnosti se řídí základními pravidly stanovenými zvláštním právním předpisem.25)
(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce hasičský záchranný sbor kraje
v součinnosti s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u obce s rozšířenou působností
hasičský záchranný sbor kraje v součinnosti s krajským úřadem, u kraje Ministerstvo vnitra ve
spolupráci s příslušným ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem a u hasičského
záchranného sboru kraje Ministerstvo vnitra.
(3) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u právnických osob a podnikajících
fyzických osob orgán krizového řízení, který právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
uložil povinnost vyplývající z krizového plánu.
(4) V zařízeních zpravodajských služeb a Národního bezpečnostního úřadu, kde by
kontrolou uvedenou v odstavci 1 mohlo dojít k ohrožení utajovaných informací nebo
bezpečnosti státu, může být kontrola vykonána jen se souhlasem jejich ředitele. Kontrolu
provádí Ministerstvo vnitra. Nebude-li souhlas udělen, zajistí ředitel, který odmítnul souhlas
udělit, výkon kontroly ve své působnosti a podá do 60 dnů ode dne odmítnutí udělení
souhlasu zprávu o jejím výsledku Ministerstvu vnitra, nestanoví-li Ministerstvo vnitra lhůtu
delší. Není-li zpravodajská služba nebo Národní bezpečnostní úřad schopen zajistit výkon
kontroly ve své působnosti, umožní její výkon Ministerstvu vnitra, přitom může stanovit
zvláštní podmínky způsobu výkonu takové kontroly.
____________________
25) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
K části čtrnácté:
Ustanovení zákona o informačních systémech veřejné správy
§4
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné správy
a) vyhledává, zpracovává, ukládá a vytváří nové informace, které jsou znalostní základnou
pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy;
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b) zpracovává návrhy strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné
správy, a to i z hlediska bezpečnosti těchto systémů, a předkládá tyto dokumenty vládě,
sleduje a analyzuje informační potřeby veřejné správy a stav informačních systémů veřejné
správy;
c) připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro budování nebo přetváření informačních
systémů veřejné správy vyvolané společnou potřebou více správců informačních systémů
veřejné správy;
d) připravuje nebo koordinuje přípravu záměrů pro budování nebo přetváření informačních
systémů veřejné správy vyvolané potřebou spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni;
e) vyjadřuje se k návrhům dokumentací programů obsahujících pořízení, obnovu
a provozování informačních a komunikačních technologií vypracovaných podle zvláštního
právního předpisu7a). Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům
předkladatele dokumentace programu a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné správy,
f) zajišťuje tvorbu metodických pokynů pro výkon odborných činností spojených
s vytvářením, rozvojem a využíváním informačních systémů veřejné správy;
g) stanoví a spravuje referenční rozhraní a stanoví prováděcím právním předpisem technické
a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy prostřednictvím
referenčního rozhraní;
h) vytváří a spravuje veřejný informační systém, který obsahuje základní informace
o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy;
i) vytváří a spravuje veřejný informační systém o datových prvcích, jeho prostřednictvím
vyhlašuje datové prvky, a stanoví prováděcím právním předpisem formu a technické
náležitosti předávání údajů do něj;
j) koordinuje a vytváří podmínky pro podporu rozvoje elektronického obchodu;
k) koordinuje a vytváří podmínky pro činnost veřejné správy prostřednictvím veřejných
informačních systémů, včetně dálkového přístupu,
l) koordinuje a vytváří podmínky pro činnost kontaktních míst veřejné správy.
(2) Ministerstvo
a) kontroluje u orgánů veřejné správy dodržování povinností stanovených tímto zákonem, Při
kontrole postupuje podle zvláštního zákona;8)
b) se vyjadřuje k investičním záměrům akcí pořízení, obnovy a provozování informačních
a komunikačních technologií, jejichž registrace v Informačním systému financování
reprodukce majetku, zadání jejich realizace a změna jejich závazně stanovených parametrů se
provádí pouze se souhlasem Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu7a).
Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům předkladatele investičních
záměrů a akcí a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné správy;
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c) vykonává působnost stanovenou tímto zákonem v oblasti akreditace a atestací;
d) stanoví pravidla pro sdílení dat a služby mezi jednotlivými informačními systémy veřejné
správy prostřednictvím referenčního rozhraní a pravidla pro zápis datových prvků do
informačního systému o datových prvcích. Postupy ministerstva a orgánů veřejné správy při
vedení a zápisu datových prvků do informačního systému o datových prvcích, včetně postupů
ministerstva při vyhlašování datových prvků, stanoví prováděcí právní předpis;
e) ukládá sankce za správní delikty podle § 7;
f) ukládá opatření směřující k nápravě nedostatků;
g) vyjadřuje se k projektům informačních systémů veřejné správy;
h) vydává Věstník, v němž uveřejňuje metodické pokyny [odstavec 1 písm. f)], seznam
atestačních středisek, udělení osvědčení o akreditaci a udělení atestů a další dokumenty
vztahující se k informačním systémům veřejné správy. Vydávání Věstníku zabezpečuje
ministerstvo prostřednictvím portálu veřejné správy;
i) konzultuje návrhy metodických pokynů zejména s dotčenými subjekty formou veřejné
konzultace, jejímž cílem je získání stanovisek a připomínek dotčených subjektů
k předmětnému návrhu, a za tímto účelem zřídí a spravuje informační systém, kde způsobem
umožňujícím dálkový přístup uveřejňuje návrhy metodických pokynů, umožňuje předkládání
připomínek a uveřejňuje výsledek konzultace,
j) kontroluje výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy,
k) spravuje centrální místo služeb komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen
„centrální místo služeb“).
____________________
7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
§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.
(2) Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny
a) spolupracovat s ministerstvem při plnění jeho úkolů podle § 4 odst. 1, včetně kontroly na
místě podle § 4 odst. 2 prováděné ministerstvem;
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b) předložit ministerstvu k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahující pořízení,
obnovu a provozování informačních a komunikačních technologií vypracovaných podle
zvláštního právního předpisu7a) a investiční záměry akcí pořízení, obnovy a provozování
informačních a komunikačních technologií, jejichž registrace v Informačním systému
financování reprodukce majetku, zadání jejich realizace a změna jejich závazně stanovených
parametrů se provádí pouze se souhlasem Ministerstva financí podle zvláštního právního
předpisu7a). Náležitosti dokumentací programů a investičních záměrů stanoví zvláštní právní
předpis 8a) ;
c) uveřejňovat číselníky, pokud jsou správci těchto číselníků a není zákonem stanoveno jinak,
a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat ministerstvu údaje do informačního
systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi
stanovenými prováděcím právním předpisem;
d) zajistit, aby vazby jimi spravovaného informačního systému na informační systémy jiného
správce byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní s využitím datových prvků
vyhlášených ministerstvem a vedených v informačním systému o datových prvcích.
Způsobilost informačního systému k realizaci těchto vazeb jsou povinny prokázat atestem.
Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi jimi spravovanými informačními systémy
a informačními systémy vedenými zpravodajskými službami;
e) zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi
stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu informace o jimi
spravovaném informačním systému a jím poskytovaných službách a používaných datových
prvcích, a to za účelem uveřejnění v informačním systému podle § 4 odst. 1 písm. h) a i),
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak9); zpřístupňovanými datovými prvky jsou rovněž
provozní údaje, pokud jsou využity pro realizaci vazby podle písmene d);
f) postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby
byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje,
aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním
postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis;
g) odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené ministerstvem.
(3) Ústřední správní úřady zveřejňují věstníky vydávané ve své působnosti na portálu
veřejné správy.
____________________
7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
8a) Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení
a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb.
9) Například zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákon
č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákon č. 101/2000 Sb.
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§ 5c
Kontrola dodržování povinností orgánů veřejné správy
(1) Zjistí-li ministerstvo při kontrole podle § 4 odst. 2 písm. a) u orgánu veřejné správy
nedostatky, vyzve orgán uloží orgánu veřejné správy, aby přijal opatření k nápravě těchto
nedostatků.
(2) Ve výzvě podle odstavce 1 ministerstvo Ministerstvo při ukládání opatření
podle odstavce 1 specifikuje zjištěné nedostatky a stanoví opatření, která mají být orgánem
veřejné správy přijata k nápravě těchto nedostatků, a určí orgánu veřejné správy přiměřenou
lhůtu k přijetí těchto opatření. Tato lhůta nesmí přesáhnout 6 měsíců.
§6
Pověření k provádění akreditace
(1) Akreditaci provádí právnická nebo fyzická osoba, která je členem mezinárodních
sdružení zabývajících se akreditací a určených ministerstvem podle odstavce 6 a která byla na
základě žádosti o pověření k provádění akreditace rozhodnutím ministerstva k provádění
akreditace pověřena (dále jen "akreditující osoba"). Pověření k provádění akreditace je
nepřevoditelné.
(2) K žádosti o pověření k provádění akreditace žadatel přikládá
a) zakladatelský dokument, jde-li o právnickou osobu,
b) doklad o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro činnost akreditující
osoby,
c) doklad o členství v mezinárodních sdruženích zabývajících se akreditací a určených
ministerstvem podle odstavce 6 a způsob a rozsah plnění povinností z členství vyplývajících,
d) doklad o zajištění zdrojů potřebných pro výkon činností akreditující osoby,
e) podmínky a postupy posuzování žadatelů o akreditaci (dále jen "akreditační pravidla"),
které musí být v souladu s pravidly mezinárodních sdružení zabývajících se akreditací
určených ministerstvem podle odstavce 6.
(3) Splňuje-li žadatel všechny podmínky předepsané tímto zákonem pro pověření
k provádění akreditace, vydá ministerstvo rozhodnutí, jímž jej prováděním akreditace pověří.
V opačném případě žádost o pověření k provádění akreditace zamítne. V rozhodnutí, kterým
ministerstvo pověřuje akreditující osobu prováděním akreditace, vysloví ministerstvo souhlas
s akreditačními pravidly. Žadatel je akreditován též marným uplynutím lhůty a způsobem
podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.
(4) Akreditující osoba je povinna
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a) postupovat při provádění akreditace v souladu s akreditačními pravidly, s nimiž
ministerstvo vyslovilo souhlas,
b) plnit povinnosti vyplývající z členství v mezinárodních sdruženích zabývajících se
akreditací určených ministerstvem podle odstavce 6,
c) mít zajištěné zdroje potřebné pro výkon svých činností,
d) personálně zajišťovat své činnosti osobami, které mají odborné znalosti, zkušenosti
a kvalifikaci nezbytnou pro provádění akreditací a které jsou obeznámeny s akreditačními
pravidly,
e) jednat v průběhu akreditace nestranně a nepodjatě, zejména se zdržet všeho, co by mohlo
ohrozit důvěru v její nestrannost,
f) ohlásit bezodkladně ministerstvu, že není schopna po dobu delší než 3 měsíce plnit
povinnosti podle písmene c).
(5) Neplní-li akreditující osoba povinnosti stanovené v tomto zákoně a
a) byla jí v uplynulém kalendářním roce nejméně dvakrát ministerstvem uložena pokuta podle
§ 7, nebo
b) porušení zákona je natolik závažné, že již nelze očekávat nápravu závadného stavu a řádné
plnění povinností akreditující osoby,
rozhodne ministerstvo o odnětí pověření k provádění akreditace. Ministerstvo vždy
rozhodne o odnětí pověření k provádění akreditace, pokud o to akreditující osoba písemně
požádá.
(6) Seznam určených mezinárodních sdružení zabývajících se akreditací, rozhodnutí
o pověření akreditující osoby k provádění akreditace a rozhodnutí o odnětí pověření
k provádění akreditace uveřejní ministerstvo ve Věstníku.
(7) Dozor nad akreditující osobou Kontrolu akreditující osoby při plnění povinností
vyplývajících z tohoto zákona vykonává ministerstvo. Při dozoru se postupuje podle
zvláštního zákona8).
____________________
8) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 116 a násl. občanského zákoníku.
§ 6d
Provádění atestací
(1) Atestační střediska jsou při provádění atestací povinna
a) postupovat podle atestačních podmínek a
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b) provádět posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
a způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy s jinými informačními
systémy prostřednictvím referenčního rozhraní v souladu s tímto zákonem a postupy
stanovenými prováděcím právním předpisem.
(2) Atestační středisko není oprávněno provádět atestace dlouhodobého řízení
informačních systémů veřejné správy a atestace způsobilosti k realizaci vazeb informačních
systémů veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního
rozhraní, na jejichž vývoji, přípravě, výrobě nebo na obchodu se jakkoliv podílelo samo nebo
s ním ekonomicky nebo personálně spojená osoba, kdy
a) ekonomicky nebo personálně spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí,
jestliže se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby
nebo jestliže se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení,
kontrole nebo jmění obou osob anebo fyzické osoby blízké11),
b) účastí na kontrole nebo jmění se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli podíl na
základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem.
(3) Atestační středisko provádí atestace na základě smlouvy uzavřené s žadatelem
o atestaci za úplatu. Cena se sjednává podle zvláštního právního předpisu 10).
(4) Atestační středisko vydá žadateli o atestaci protokol o provedené zkoušce ve lhůtě
7 pracovních dnů ode dne ukončení této zkoušky. Atestační středisko vydá o kladném
výsledku atestace žadateli atest. Atest musí obsahovat podmínky platnosti atestu.
(5) Atest se vydává na dobu nejvýše 5 let.
(6) Atestační středisko, které vystavilo atest, může na základě žádosti držitele atestu
před uplynutím platnosti atestu prodloužit jeho platnost o 2 roky, a to i opakovaně. Žadatel
i atestační středisko při prodlužování platnosti atestu postupují obdobně jako při provádění
atestací.
(7) Atestační středisko předá v elektronické podobě prostřednictvím automatizovaného
ohlašovacího procesu přístupného dálkovým přístupem na elektronické adrese, kterou
ministerstvo uveřejní ve Věstníku, ministerstvu informace o provedené atestaci ve lhůtě 7
pracovních dnů ode dne jejího provedení. Informaci o vydání atestu ministerstvo uveřejní ve
Věstníku.
(8) Dozor nad atestačními středisky Kontrolu atestačních středisek při plnění
povinností vyplývajících z tohoto zákona vykonává ministerstvo. Při dozoru se postupuje
podle zvláštního zákona 8).
____________________
8) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 116 a násl. občanského zákoníku.
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K části patnácté:
Ustanovení zákona o dobrovolnické službě
§9
(1) Pokud ministerstvo zjistí, že vysílající organizace, která má udělenu akreditaci,
přestala splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení akreditace (§ 6 odst. 2)
nebo přes upozornění ze strany ministerstva nadále neplní povinnosti stanovené tímto
zákonem, akreditaci této organizace po projednání v akreditační komisi zruší; přitom dbá, aby
tím nebylo dotčeno splnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv.
(2) Zanikne-li vysílající organizace, s níž má dobrovolník uzavřenu smlouvu podle
§ 5, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na jejího právního nástupce, a není-li ho, na
stát; ministerstvo poté bez zbytečného odkladu smluvně převede tato práva a povinnosti na
jinou vhodnou vysílající organizaci.
(3) Ministerstvo je oprávněno z vlastního nebo jiného podnětu ověřovat kontrolovat,
zda vysílající organizace plní podmínky stanovené tímto zákonem; postupuje přitom podle
zákona o státní kontrole.
K části šestnácté:
Ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě
§3
(1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají
a) organizační složky státu,
b) ozbrojené síly,
c) bezpečnostní sbory,
d) státní příspěvkové organizace,
e) státní podniky,
f) územní samosprávné celky,
g) organizační složky územních samosprávných celků, vytvářejí-li dokumenty uvedené
v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,
h) právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li
dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,
i) vysoké školy,
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j) školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení
a zařízení školního stravování (dále jen „školy“),
k) zdravotní pojišťovny,
l) veřejné výzkumné instituce,
m) právnické osoby zřízené zákonem,
(dále jen „veřejnoprávní původci“).
(2) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají za podmínek
stanovených tímto zákonem také
a) obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev, pokud jde o dokumenty
uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
b) politické strany, politická hnutí, občanská sdružení, odborové organizace, organizace
zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, profesní komory, nadace, nadační fondy
a obecně prospěšné společnosti,
c) notáři, pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
(dále jen „soukromoprávní původci“).
(3) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále právní
nástupci veřejnoprávních a soukromoprávních původců, jde-li o dokumenty, ke kterým měli
tuto povinnost již tito původci.
(4) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále
podnikatelé, kterým bylo uděleno státní povolení k provozování živnosti vedení spisovny
(dále jen „koncese k vedení spisovny“), jde-li o dokumenty, ke kterým mají tuto
povinnost veřejnoprávní původci, soukromoprávní původci nebo jejich právní nástupci
a které byly veřejnoprávními původci, soukromoprávními původci nebo jejich právními
nástupci těmto podnikatelům předány k zajištění odborné správy.
(4) (5) V případě dokumentů v digitální podobě se jejich uchováváním rozumí rovněž
zajištění věrohodnosti původu dokumentů, neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti, tvorba
a správa metadat náležejících k těmto dokumentům v souladu s tímto zákonem a připojení
údajů prokazujících existenci dokumentu v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány do doby
provedení výběru archiválií.
(5) (6) Výběr archiválií provádí archiv podle své působnosti (dále jen "příslušný
archiv").
§ 18a
(1) V případě zániku veřejného archivu určí ministerstvo archiv, do jehož péče budou
archiválie náležet; určení archivu předchází zániku veřejného archivu. Archiválie mohou být
svěřeny do péče Národního archivu nebo státního oblastního archivu.
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(2) Ministerstvo rozhodne na návrh zřizovatele soukromého archivu archivu,
popřípadě zřizovatele archivu, o převedení archiválie do péče jiného archivu. Navrhuje-li se
převedení archiválie do péče jiného archivu než Národního archivu nebo státního oblastního
archivu, ministerstvo může návrhu vyhovět, souhlasí-li tento archiv.
§ 49
(1) Státní oblastní archiv
a) kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu s územní působností
vymezenou územím kraje, okresu nebo obce, státních příspěvkových organizací zřízených
těmito organizačními složkami státu, státních podniků, právnických osob zřízených zákonem,
s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv nebo Archiv
bezpečnostních složek, nebo které si zřídily specializovaný archiv, u územních
samosprávných celků, u organizačních složek a právnických osob, zřízených či založených
územním samosprávným celkem, nebo u kterých územní samosprávný celek vykonává funkci
zřizovatele, u vysokých škol, s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv, u škol,
zdravotních pojišťoven a veřejných výzkumných institucí, s výjimkou těch, které si zřídily
specializovaný archiv nebo které náleží do působnosti Národního archivu,
b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u původců uvedených v písmenu a)
a u původců uvedených v písmenu c), kteří mají zřízen soukromý archiv nebo kteří požádají
o výběr archiválií ve skartačním řízení,
c) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u obchodních společností a družstev,
s výjimkou bytových družstev, jakož i u politických stran, politických hnutí, občanských
sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních komor, církví
a náboženských společností, nadací a nadačních fondů a obecně prospěšných společností,
s výjimkou jejich vrcholných orgánů, a u vybraných fyzických osob,
d) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých České republice
darem nebo ke koupi a u dokumentů nalezených nebo u dokumentů vlastníků, kteří o to
požádají,
e) zprošťuje povinnosti zachovávat mlčenlivost u zaměstnanců (§ 14 odst. 1) nebo zřizovatelů
archivů (§ 14 odst. 2), s výjimkou zaměstnanců uvedených v § 44 písm. e), specializovaných
nebo bezpečnostních archivů zřizovaných ministerstvy, dalšími ústředními správními úřady,
Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu, Kanceláří prezidenta republiky, Českou
národní bankou, bezpečnostními sbory nebo zpravodajskými službami České republiky,
f) rozhoduje o námitkách proti protokolu o provedeném skartačním řízení a protokolu
o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení (§ 10 odst. 3 a § 12 odst. 3) podaných
původcem nebo vlastníkem dokumentu, u kterého provádí výběr archiválií,
g) rozhoduje o námitkách původce nebo vlastníka dokumentu proti protokolu o provedeném
skartačním řízení a protokolu o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení Archivu
hlavního města Prahy, Archivu města Brna, Archivu města Ostravy, Archivu města Plzně
a Archivu města Ústí nad Labem a dohlíží na jejich protokoly o provedeném skartačním
řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení,
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h) posuzuje protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií
mimo skartační řízení specializovaných archivů, u nichž tuto působnost nevykonává Národní
archiv,
i) rozhoduje o svěření ohrožených archiválií do péče archivu,
j) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií
v digitální podobě náležejících do jeho péče,
k) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií
v digitální podobě náležejících do péče specializovaných archivů, s výjimkou
specializovaných archivů a bezpečnostních archivů zřízených ministerstvy, dalšími ústředními
správními úřady, Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu, Kanceláří prezidenta
republiky, Českou národní bankou, bezpečnostními sbory a zpravodajskými službami České
republiky,
l) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií
v digitální podobě náležejících do péče archivů územních samosprávných celků nebo
soukromých archivů, u nichž provádí výběr archiválií,
m) ukládá sankce podle tohoto zákona za správní delikty fyzickým a právnickým osobám,
u nichž tuto působnost nevykonává Národní archiv,
n) umožňuje za podmínek stanovených v tomto zákoně nahlížet do archiválií náležejících do
jeho péče,
o) vede příslušnou evidenci archiválií podle tohoto zákona,
p) provádí kontrolu archivních kulturních památek, které vede ve své evidenci a které
nenáleží do péče archivů,
q) plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv,
r) vyjadřuje se k žádosti o koncesi podle zvláštního právního předpisu22) k vedení spisovny
a kontroluje stavebně technický stav a bezpečnostní zajištění provozoven určených k výkonu
koncesované živnosti vedení spisovny,
s) kontroluje plnění povinností podnikatele, kterému byla udělena koncese k vedení
spisovny, stanovených v § 3 odst. 4,
s) t) vykonává další pravomoci stanovené tímto nebo jiným zákonem.
(2) Státní oblastní archiv v oblasti archivní péče
a) pečuje o archiválie převzaté od původců uvedených v odstavci 1 písm. a) a c); o archiválie
právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku pečuje tehdy, jestliže tito původci zanikli
bez právního nástupce; péče o archiválie v digitální podobě nezahrnuje zachování
neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti,
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b) přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a uzavírá za
Českou republiku příslušné smlouvy,
c) poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby,
d) plní úkoly oblastního a okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví,
pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy
a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny
zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském
a vlastivědném využívání archiválií,
e) vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů
a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických
a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie a repliky,
f) zřizuje specializované knihovny pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie,
g) vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a spisové služby, dějin
správy, pomocných věd historických a historie,
h) provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních
památek, pokud jsou mu svěřeny do péče,
i) provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem,
j) provádí konzervaci a restaurování archiválií,
k) plní další odborné archivní úkoly uložené tímto zákonem.
____________________
22) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
§ 69a
Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě
(1) Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a
naopak a změnu datového formátu dokumentu v digitální podobě provádí určený původce
postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost obsahu, čitelnost
dokumentu a bezpečnost procesu převádění nebo změny formátu.
(2) Připojení údajů, které vznikly při přípravě dokumentu k uchování podle § 3 odst. 5
nebo při převedení či změně datového formátu dokumentu podle odstavce 1 a které jsou pro
uchování dokumentu nebo převedení nebo změnu datového formátu dokumentu nezbytné, se
nepovažuje za nezajištění neporušitelnosti obsahu dokumentu.
(3) Před převedením dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě
nebo změnou datového formátu dokumentu v digitální podobě ověří určený původce platnost
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uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo kvalifikovaného
časového razítka, je-li jimi dokument v digitální podobě opatřen, a platnost kvalifikovaných
certifikátů, na kterých jsou založeny. Údaje o výsledku ověření a datum převedení dokumentu
v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo datum změny formátu dokumentu v
digitální podobě určený původce zaznamená a uchová je spolu s dokumentem vzniklým
převedením nebo změnou formátu.
(4) Dokument v digitální podobě vzniklý převedením z dokumentu v analogové
podobě nebo změnou datového formátu dokumentu v digitální podobě opatří určený původce
doložkou, která obsahuje údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu,
podepsanou uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za převedení z
dokumentu v analogové podobě anebo změnu datového formátu dokumentu v digitální
podobě nebo označenou elektronickou značkou určeného původce, a dále opatřenou
kvalifikovaným časovým razítkem. Údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu
stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li
podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou
značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, a
následně za doby platnosti uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu,
na kterém je uznávaný elektronický podpis založen, nebo uznávané elektronické značky a
kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická značka
založena, opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. To platí i pro dokumenty vzniklé z
činnosti původců, kteří nejsou určenými původci.
§ 71
(1) Kontrolu dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby
vykonávají
a) ministerstvo u všech určených původců a archivů s výjimkou zpravodajských služeb České
republiky a jejich archivů, zejména u
1. Národního archivu,
2. Archivu bezpečnostních složek,
3. státních oblastních archivů,
4. ozbrojených sil,
5. bezpečnostních sborů,
6. specializovaných archivů a bezpečnostních archivů zřízených ministerstvy, jinými
ústředními správními úřady, Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu, Kanceláří
prezidenta republiky, Českou národní bankou nebo bezpečnostními sbory,
b) Národní archiv u
1. organizačních složek státu s celostátní působností a státních příspěvkových organizací
zřízených těmito organizačními složkami státu a u jimi zřízených specializovaných archivů,
s výjimkou organizačních složek státu a specializovaných archivů podle písmene a),
2. státních příspěvkových organizací zřízených zákonem a u jimi zřízených specializovaných
archivů,
3. vědeckých výzkumných institucí, u kterých plní funkci zřizovatele Akademie věd České
republiky nebo jiná organizační složka státu s celostátní působností,
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4. právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností a u jimi zřízených
specializovaných archivů,
5. soukromých archivů, pokud je jejich zřizovatelem subjekt uvedený v § 46 odst. 1, a jejich
zřizovatelů,
6. kulturně vědeckých institucí, pokud mají ve své péči archiválie, které vede v druhotné
evidenci Národního kulturního dědictví Národní archiv,
7. vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo archiv, které vede v základní evidenci
Národní archiv,
8. u soukromoprávních původců, pokud jde o povinnost stanovenou v § 3 odst. 2,
c) státní oblastní archivy podle své územní působnosti u
1. organizačních složek státu s územní působností vymezenou územím kraje, okresu nebo
obce a státních příspěvkových organizací zřízených těmito organizačními složkami státu
a u jimi zřízených specializovaných archivů,
2. státních podniků a u jimi zřízených specializovaných archivů,
1. organizačních složek státu s územní působností vymezenou územím kraje, okresu
nebo obce a státních příspěvkových organizací zřízených těmito organizačními složkami
státu s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv nebo Archiv
bezpečnostních složek nebo které si zřídily specializovaný archiv,
2. státních podniků s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv
nebo Archiv bezpečnostních složek nebo které si zřídily specializovaný archiv,
3. územních samosprávných celků, u jimi zřízených archivů, u organizačních složek,
příspěvkových organizací a jiných právnických osob zřízených nebo založených územními
samosprávnými celky a u organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných
právnických osob, vůči kterým vykonává územní samosprávný celek funkci zřizovatele,
4. vysokých škol a u jimi zřízených specializovaných archivů,
5. škol a u jimi zřízených specializovaných archivů,
6. zdravotních pojišťoven,
7. veřejných výzkumných institucí s výjimkou veřejných výzkumných institucí, u kterých plní
funkci zřizovatele Akademie věd České republiky nebo jiná organizační složka státu
s celostátní působností,
8. právnických osob zřízených zákonem s územní působností vymezenou územím kraje,
okresu nebo obce a u jimi zřízených specializovaných archivů,
9. kulturně vědeckých institucí, pokud mají ve své péči archiválie, které vede v druhotné
evidenci Národního kulturního dědictví státní oblastní archiv,
4. vysokých škol s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv,
5. škol s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv nebo které náleží do
působnosti Národního archivu,
6. zdravotních pojišťoven s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv nebo
které náleží do působnosti Národního archivu,
7. veřejných výzkumných institucí s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv
nebo které náleží do působnosti Národního archivu,
8. právnických osob zřízených zákonem s územní působností vymezenou územím kraje,
okresu nebo obce s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv
nebo Archiv bezpečnostních složek nebo které si zřídily specializovaný archiv,
9. kulturně vědeckých institucí, pokud mají ve své péči archiválie, které vede v druhotné
evidenci Národního kulturního dědictví státní oblastní archiv, s výjimkou těch, které si
zřídily specializovaný archiv nebo které náleží do působnosti Národního archivu,
10. soukromých archivů s výjimkou těch, u nichž provádí kontrolu Národní archiv, a jejich
zřizovatelů,
48

11. vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo archiv, které vede v základní evidenci
státní oblastní archiv,
12. soukromoprávních původců, pokud jde o povinnost stanovenou v § 3 odst. 2, s výjimkou
těch, které náleží do působnosti Národního archivu,
d) Archiv bezpečnostních složek u Ústavu pro studium totalitních režimů.
(2) Ministerstvo kontroluje bezpečnostní archivy pouze na základě výročních zpráv
o činnosti.
§ 72
(1) Kontrola je vykonávána archivními inspektory. Archivní inspektory z řad
zaměstnanců ministerstva, Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek nebo státního
oblastního archivu pověřuje provedením kontroly příslušný ředitel útvaru ministerstva nebo
archivu.
(1) Kontrola je vykonávána zaměstnancem ministerstva, Národního archivu,
Archivu bezpečnostních složek nebo státního oblastního archivu, kterého k provedení
kontroly písemně pověří ředitel věcně příslušného útvaru ministerstva nebo ředitel
archivu (dále jen „kontrolující“).
(2) Archivní inspektor Kontrolující je na základě provedené kontroly je oprávněn
rozhodnutím
a) zakázat činnosti, které by mohly způsobit poškození nebo zničení dokumentů nebo
archiválií, nebo
b) uložit příslušná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a k jejich nápravě.
(3) Proti rozhodnutí archivního inspektora vydanému podle odstavce 2 se lze odvolat.
Odvolání proti jeho rozhodnutí nemá odkladný účinek. O odvolání rozhoduje ten, kdo
archivního inspektora kontrolujícího výkonem kontroly pověřil.
(4) Archivní inspektoři se při kontrole prokazují oprávněním ke kontrolní činnosti,
které vystavuje ten, kdo je výkonem kontroly pověřil.
(5) (4) Kontrola podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na bezpečnostní archivy. Na
kontrolu prováděnou podle § 71 odst. 2 se odstavce 1 až 3 nepoužijí.
§ 74
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že
a) poškodí nebo zničí archiválii nebo dokument,
b) nevrátí vypůjčenou archiválii, nebo
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c) vyveze archiválii bez povolení podle § 29 odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník archiválie, archivní
sbírky, archivního fondu nebo jejich ucelené části, o nichž bylo zahájeno řízení o prohlášení
za archivní kulturní památku, dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 21 odst. 5
neoznámí zamýšlenou změnu jejich umístění nebo zamýšlený převod nebo přechod
vlastnického práva.
(3) Právnická osoba se jako vlastník nebo držitel archiválie dopustí správního deliktu
tím, že
a) nepečuje o archiválii podle § 25 odst. 1 písm. a),
b) v rozporu s § 25 odst. 1 písm. c) neoznámí převod vlastnického práva k archiválii nebo
uzavření smlouvy o její úschově,
c) v rozporu s § 29 odst. 3 nedoveze archiválii nepoškozenou zpět na území České republiky,
d) v rozporu s § 30 odst. 1 nepořídí na vlastní náklady bezpečnostní kopii archiválie
prohlášené za archivní kulturní památku nebo za národní kulturní památku, nebo
e) nezajistí konzervaci nebo restaurování poškozené nebo ohrožené archivní kulturní památky
nebo národní kulturní památky podle § 30 odst. 5.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo držitel archiválie
v analogové podobě, která je uložena mimo archiv a kterou vede v základní evidenci
Národního archivního dědictví příslušný archiv podle své působnosti, dopustí správního
deliktu tím, že nepředá archivům údaje podle § 25 odst. 2.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník archiválie dopustí
správního deliktu tím, že nenabídne archiválii přednostně ke koupi podle § 28 odst. 1 a 2.
(6) Veřejnoprávní původce anebo právnická nebo podnikající fyzická osoba jako
soukromoprávní původce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 neuchová
dokument nebo neumožní výběr archiválie.
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako soukromoprávní původce
nebo jako právní nástupce veřejnoprávního anebo soukromoprávního původce se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 neuchová dokument nebo neumožní výběr
archiválie, jde-li o dokumenty, ke kterým měl povinnost uchovávat dokumenty a umožnit
výběr archiválií již původce, jehož je tato právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
právním nástupcem.
(8) Určený původce nebo původce uvedený v § 63 odst. 2 se dopustí správního
deliktu tím, že
a) v rozporu s § 63 nevykonává spisovou službu,
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b) v rozporu s § 66 odst. 1 nevydá spisový řád nebo spisový a skartační plán, anebo v rozporu
s § 66 odst. 2 neoznačuje dokumenty podle skartačního řádu a spisového a skartačního plánu
spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami,
c) nedodrží podmínky pro ukládání dokumentů podle § 68, nebo
d) v rozporu s § 68 odst. 1 neukládá dokumenty podle spisového a skartačního plánu.
(9) Původce nebo jeho právní nástupce se dopustí správního deliktu tím, že neprovede
skartační řízení nebo neumožní dohled na provádění skartačního řízení a výběr archiválií ve
skartačním řízení.
(10) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 400 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 3 písm. d),
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6, 7, 8 nebo 9,
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 1 písm. c) nebo
odstavce 3 písm. c); pokud je neoprávněně vyvezená anebo nedovezená archiválie
1. předmětem řízení o prohlášení za archivní kulturní památku nebo za národní kulturní
památku, lze uložit pokutu do 200 000 Kč,
2. archivní kulturní památkou, lze uložit pokutu do 500 000 Kč,
3. národní kulturní památkou, lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč,
d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo e) nebo
odstavce 5,
e) 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. b) nebo odstavce 4.
§ 75
Společná ustanovení o správních deliktech
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 20 let ode dne, kdy byl
spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Národní archiv,
Archiv bezpečnostních složek nebo státní oblastní archiv v rozsahu své působnosti stanovené
v tomto zákoně.
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(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
K části sedmnácté:
Změna zákona o Vojenském zpravodajství
§ 16
(1) Vojenské zpravodajství je oprávněno při plnění svých úkolů využívat osoby
jednající v jeho prospěch.
(2) Osobou jednající ve prospěch Vojenského zpravodajství se rozumí fyzická osoba
starší 18 let, poskytující dobrovolně Vojenskému zpravodajství informace nebo služby
takovým způsobem, aby nebyla vyzrazena její spolupráce s Vojenským zpravodajstvím.
(3) Vojenské zpravodajství je povinno ochraňovat osobu jednající v jeho prospěch
před vyzrazením a způsobením újmy na životě, zdraví, cti nebo majetku, která by jí mohla
vzniknout takovým jednáním.
(4) Vojenské zpravodajství je oprávněno vést evidenci osob jednajících v jeho
prospěch pouze po dobu plnění úkolu; údaje z této evidence se musí po splnění úkolu zničit.
§ 21
(1) Kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství vykonává Poslanecká sněmovna, která
k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán").
(2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může být
pouze poslanec Poslanecké sněmovny.
(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva
a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní právní předpis8). Kontrolní řád se na kontrolu
činnosti Vojenského zpravodajství podle této části nepoužije.
____________________
8) Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších
předpisů.
K části osmnácté:
Ustanovení zákona o Policii České republiky
§ 49
Zajišťování bezpečnosti určených osob
(1) Policie zajišťuje v rámci plnění svých úkolů bezpečnost
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a) ústavního činitele České republiky, stanoví-li tak vláda,
b) osoby chráněné při jejím pobytu na území České republiky podle mezinárodních dohod.
(2) Při zajišťování bezpečnosti osoby chráněné podle odstavce 1 nebo osoby, které je
poskytována krátkodobá ochrana, je policista oprávněn
a) provést prohlídku osoby, zavazadla, věci, dopravního prostředku nebo objektu
nacházejících se v prostoru, ze kterého by bylo možno ohrozit bezpečnost chráněné osoby,
a prohlídku takového prostoru a
b) ověřit dodržení hygienických limitů ukazatelů pitné vody, potravin a pokrmů, jakož
i splnění hygienických požadavků na výkon epidemiologicky závažných činností 15), jestliže
jich má být užito pro potřeby chráněné osoby.
(3) Prohlídku osoby podle odstavce 2 písm. a) je policista oprávněn provést, jestliže
tato osoba na jeho výzvu ihned neopustí prostor podle odstavce 2 písm. a) nebo hrozí-li
nebezpečí z prodlení.
(4) Prohlídku objektu je policista oprávněn provést pouze se svolením vlastníka nebo
uživatele. Bez uvedeného svolení je policista oprávněn provést prohlídku, je-li důvodné
podezření, že z objektu hrozí útok na bezpečnost chráněné osoby.
(5) Prohlídka objektu, zavazadla, věci a dopravního prostředku nesmí sledovat jiný
zájem než zajištění bezpečnosti chráněné osoby.
(6) Při ověřování zdravotní nezávadnosti a zachování hygienických požadavků podle
odstavce 2 písm. b) má policista oprávnění a povinnosti kontrolního pracovníka podle zákona
o státní kontrole16); zákonem o státní kontrole se řídí nesení a hrazení nákladů vzniklých při
tomto ověřování.
____________________
15) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 11 a 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 148/1998 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb.
§ 98
Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob
a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
(1) Kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití
sledování osob a věcí podle jiného právního předpisu a rušení provozu elektronických
komunikací vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomu účelu zřizuje kontrolní orgán.
Kontrolní orgán se skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.
(2) Kontrolu podle odstavce 1 provádí kontrolní orgán v příslušných útvarech policie
po předchozím vyrozumění ministra. Ministr předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát
ročně zprávu o použití prostředků podle odstavce 1 a dále též na jeho žádost informace
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o použití těchto prostředků. Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu požadovat informace
a účast na jednání kontrolního orgánu od jiných osob.
(3) Ministr předkládá vládě, příslušnému výboru Poslanecké sněmovny a kontrolnímu
orgánu podle odstavce 1 jednou ročně analýzu použití úkonů podle odstavce 1.
(4) Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.
§ 117
Policie provozuje výcviková, vzdělávací, sportovní, rekreační a jiná účelová zařízení.
§ 117a
Na postup policie se kontrolní řád nepoužije, nestanoví-li jiný právní předpis
jinak.
K části devatenácté:
Ustanovení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
§ 57
Kontrola činnosti inspekce
(1) Kontrolu činnosti inspekce, včetně kontroly použití odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle trestního řádu vykonává
Poslanecká sněmovna, která k tomu účelu zřizuje kontrolní orgán. Kontrolní orgán se skládá
z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.
(2) Kontrolní orgán provádí kontrolu podle odstavce 1 v organizačních částech
inspekce. Podmínkou zahájení kontroly je vyrozumění předsedy vlády o této kontrole.
(3) Ředitel předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně zprávu o použití
prostředků podle odstavce 1 a dále též na jeho žádost informace o použití těchto prostředků.
Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu požadovat informace a účast na jednání
kontrolního orgánu od jiných osob.
(4) Ředitel předkládá vládě, výboru Poslanecké sněmovny příslušnému ve věcech
bezpečnosti a kontrolnímu orgánu jednou ročně zprávu o činnosti inspekce a analýzu použití
úkonů podle odstavce 1.
(5) Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.
§ 67
Zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce ve Vězeňské službě České
republiky nebo Celní správě České republiky se nemůže vůči inspekci dovolávat povinnosti
mlčenlivosti podle § 303 zákoníku práce, pokud jde o údaje potřebné k plnění úkolů inspekce.
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§ 67a
Na postup inspekce se kontrolní řád nepoužije, nestanoví-li jiný právní předpis
jinak.
K části dvacáté:
Ustanovení zákona o evropské občanské iniciativě
§2
(1) Elektronické systémy sběru prohlášení o podpoře občanské iniciativy (dále jen
„elektronický systém sběru“) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) posuzuje
osoba, která k tomu byla pověřena Ministerstvem vnitra (dále jen „pověřená osoba“).
(2) Ministerstvo vnitra pověří posuzováním elektronického systému sběru na základě
žádosti osobu pověřenou k provádění atestací podle zákona o informačních systémech veřejné
správy. Pověření k posuzování elektronického systému sběru nelze převést na jinou osobu.
(3) Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad pověřenými osobami kontrolu
pověřených osob při plnění jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona.
____________________
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011
o občanské iniciativě.
§8
Za účelem ověření prohlášení o podpoře občanské iniciativy využívá Ministerstvo
vnitra údaje ze základního registru obyvatel, z agendového informačního systému evidence
občanských průkazů a z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů
v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení a čísla dokladu osob v něm uvedených.
§8
(1) Ministerstvo vnitra využívá k výkonu 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. datum úmrtí nebo den, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě den, který subjekt údajů nepřežil,
6. státní občanství, popřípadě více státních občanství, nebo
7. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
b) z informačního systému evidence obyvatel
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1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. datum a místo narození, nebo
3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
c) z informačního systému evidence občanských průkazů
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo
2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) z informačního systému evidence cestovních dokladů
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo
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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