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Odpovídající předpis EU

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské
občanské iniciativě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011
ze dne 16. února 2011
o občanské iniciativě
CELEX 32011R0211

Ustanovení
§ 2 odst. 3
§ 8 odst. 1
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Celex č.

Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu pověřených 32011R0211
osob při plnění jejich povinností vyplývajících
tohoto zákona.
Ministerstvo vnitra využívá k výkonu působnosti 32011R0211
podle tohoto zákona
a) ze základního registru obyvatel
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. datum narození,
4. datum úmrtí nebo den, který je v rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě den, který subjekt údajů nepřežil,
5. státní občanství, popřípadě více státních
občanství,
6. čísla elektronicky čitelných identifikačních
dokladů,

Ustanovení

Obsah

Čl. 15 odst. 1

Pro účely provedení čl. 6 odst. 3 členské státy určí orgány
příslušné pro vydávání potvrzení podle uvedeného ustanovení.

Čl. 8 odst. 2

Ve lhůtě nejvýše tří měsíců od obdržení žádosti ověří příslušné
orgány předložená prohlášení o podpoře pomocí vhodných
kontrol, v souladu s vnitrostátním právem a případně
zvyklostmi. Na tomto základě vystaví organizátorům potvrzení
podle vzoru obsaženého v příloze VI, v němž potvrdí počet
platných prohlášení o podpoře pro dotyčný členský stát.
Pro účely ověřování prohlášení o podpoře není nutné
prokazovat pravost podpisu.

b) z informačního systému evidence obyvatel
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. datum narození,
3. státní občanství, popřípadě více státních
občanství,
c) z informačního systému evidence občanských
průkazů
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1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) z informačního systému evidence cestovních
dokladů
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. číslo cestovního dokladu.
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