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PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ
SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI
Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
§ 59
(1) Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je
učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky
podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.
(1) Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno.
Lze je učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem
nebo dálnopisem.
(2) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu,
uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho
evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
(3) (2) V přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány
a okresní státní zastupitelství; v řízení před soudem je sepisují okresní soudy. Jsou-li pro to
důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně.
Ústně do protokolu nelze podat dovolání.
(4) (3) Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být
z podání patrno, kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno, kdo jej činí, které věci
se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Podání je třeba předložit s potřebným
počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u příslušného orgánu činného
v trestním řízení a aby každá osoba dotčená takovým podáním dostala jeden stejnopis, jestliže
je toho třeba. Nesplňuje-li tyto požadavky, orgán činný v trestním řízení ho vrátí podateli, je-li
znám, k doplnění s příslušným poučením, jak nedostatky odstranit. Současně stanoví lhůtu
k jejich odstranění. Není-li podatel znám anebo nejsou-li nedostatky ve stanovené lhůtě
odstraněny, k podání se dále nepřihlíží; to neplatí pro trestní oznámení nebo pro jiný podnět,
na jehož podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, nebo pro podání,
jehož obsahem je opravný prostředek, i když neobsahuje všechny uvedené náležitosti.
Z opravného prostředku však vždy musí být patrno, které rozhodnutí napadá a kdo jej činí.
(5) (4) Činí-li se ústně trestní oznámení, je nutno oznamovatele vyslechnout
o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení
podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem; je-li oznamovatel zároveň
poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut též o tom, zda žádá, aby soud
rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo
na vydání bezdůvodného obohacení. Výslech má být proveden tak, aby byl získán podklad
pro další řízení.
(6) (5) Jestliže byl protokol o trestním oznámení učiněném ústně sepsán u soudu, zašle
jej soud neprodleně státnímu zástupci.
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§ 85b
(1) Při provádění domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, v nichž advokát
vykonává advokacii, pokud se zde mohou nacházet listiny, které obsahují skutečnosti, na něž
se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, je orgán provádějící úkon povinen vyžádat si
součinnost České advokátní komory (dále jen „Komora“); orgán provádějící úkon je oprávněn
seznámit se s obsahem těchto listin pouze za přítomnosti a se souhlasem zástupce Komory,
kterého ustanoví předseda Komory z řad jejích zaměstnanců nebo z řad advokátů. Stanovisko
zástupce Komory je třeba uvést v protokolu podle § 85 odst. 3.
(2) Odmítne-li zástupce Komory souhlas podle odstavce 1 udělit, musí být listiny
za účasti orgánu provádějícího úkon, advokáta a zástupce Komory zabezpečeny tak, aby se
s jejich obsahem nemohl nikdo seznámit, popřípadě je zničit nebo poškodit; bezprostředně
poté musí být příslušné listiny předány Komoře. Komora vrátí advokátovi tyto listiny
bez odkladu poté, co marně uplyne lhůta k podání návrhu podle odstavce 5. Komora
postupuje obdobně, byl-li návrh zamítnut, a to i ohledně některých listin; v takovém případě
Komora vrátí advokátovi jen ty listiny, kterých se zamítnutí návrhu týká. Komora vrátí
advokátovi listiny bez odkladu též poté, kdy byla informována o postupu podle odstavce 6.
(3) V případě uvedeném v odstavci 2 větě první lze souhlas zástupce Komory nahradit
na návrh orgánu, který domovní prohlídku nebo prohlídku jiných prostor nařídil, rozhodnutím
soudce nejblíže nadřízeného soudu, u něhož působí předseda senátu nebo soudce, který je
oprávněn podle § 83 odst. 1 a § 83a odst. 1 nařídit domovní prohlídku nebo prohlídku jiných
prostor. V případě prohlídky jiných prostor provedené policejním orgánem podle § 83a odst. 2
nebo 3 podává návrh podle věty první předseda senátu oprávněný k vydání příkazu
a v přípravném řízení státní zástupce.
(4) Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 59 odst. 4 3) obsahovat označení listin,
ohledně kterých se navrhovatel domáhá nahrazení souhlasu zástupce Komory k seznámení se
s jejich obsahem, a vylíčení skutečností svědčících o tom, proč nesouhlas zástupce Komory
k seznámení se orgánu provádějícího úkon s obsahem těchto listin má být nahrazen
rozhodnutím soudce podle odstavce 3. K návrhu je třeba připojit protokol, v němž je
zaznamenán nesouhlas zástupce Komory s tím, aby se orgán provádějící úkon s obsahem
listin seznámil.
(5) Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy zástupce Komory odmítl udělit
souhlas k seznámení se s obsahem listin, ohledně kterých se navrhovatel podle odstavce 4
domáhá nahrazení souhlasu zástupce Komory k seznámení se s jejich obsahem.
(6) K návrhu, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo
neurčitý, soudce nepřihlíží; ustanovení § 59 odst. 4 3 věta třetí a čtvrtá se nepoužije. Obdobně
soudce postupuje, byl-li návrh podán opožděně nebo byl-li podán někým, kdo k návrhu není
oprávněn. O tomto postupu informuje soudce bez odkladu navrhovatele a Komoru.
(7) Nepostupoval-li soudce podle odstavce 6, projedná bez zbytečného odkladu návrh
ve veřejném zasedání a Komoře uloží, aby mu při něm předložila listiny, ohledně kterých se
navrhovatel domáhá nahrazení souhlasu zástupce Komory k seznámení s jejich obsahem.
Soudce vedle jiných úkonů též prověří, zda nebylo porušeno zabezpečení listin předložených
Komorou, a seznámí se s jejich obsahem; současně učiní opatření, aby se navrhovatel a ani
nikdo jiný o obsahu listin při veřejném zasedání nemohl dozvědět.
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(8) Dojde-li k odročení veřejného zasedání, soudce listiny zabezpečí tak, aby se
s jejich obsahem nemohl nikdo seznámit, popřípadě je zničit nebo poškodit.
(9) Soudce návrhu vyhoví, dojde-li k závěru, že listina neobsahuje skutečnosti, o nichž
je dotčený advokát povinen zachovávat mlčenlivost; v opačném případě návrh zamítne.
(10) Vyhoví-li soudce návrhu alespoň zčásti, předá bez odkladu po právní moci
usnesení listiny, ohledně nichž byl nahrazen souhlas zástupce Komory k seznámením se
s jejich obsahem, orgánu provádějícímu úkon a uloží mu, aby je Komoře vrátil ihned poté,
jakmile se s jejich obsahem seznámí; to neplatí, mají-li být takové listiny použity jako důkaz
v trestním řízení. Listiny, ohledně kterých byl návrh zamítnut, soudce vrátí bez odkladu
po právní moci usnesení Komoře.
(11) V případě, že listiny není možné odevzdat orgánu provádějícímu úkon, Komoře
nebo jejich zástupcům osobně, doručí se nejpozději první pracovní den následující po dni,
v němž nabylo usnesení právní moci, orgánu provádějícímu úkon nebo Komoře
prostřednictvím soudního doručovatele nebo orgánů justiční stráže.
(12) Listinou v odstavcích 1 až 11 se rozumí jak písemnost, popřípadě její část, tak
i jiný nosič informací.
§ 267
(1) Ve stížnosti pro porušení zákona musí být vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 4
3) podání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých
důvodů napadá a čeho se ministr spravedlnosti domáhá, včetně konkrétního návrhu
na rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ministr spravedlnosti je povinen ve stížnosti pro porušení
zákona uvést, zda ji podává ve prospěch nebo v neprospěch obviněného.
(2) Podanou a ve lhůtě uvedené v § 266a odst. 1 též odůvodněnou stížnost
pro porušení zákona již nelze v průběhu řízení před Nejvyšším soudem měnit.
(3) Nejvyšší soud přezkoumá zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí,
proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených,
jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející. K vadám výroků, které nebyly stížností
pro porušení zákona napadeny, Nejvyšší soud přihlíží, jen pokud by mohly mít vliv
na správnost výroků, proti nimž byla podána stížnost pro porušení zákona.
(4) Jestliže ministr spravedlnosti podá důvodně stížnost pro porušení zákona proti
výroku o vině, přezkoumá Nejvyšší soud v návaznosti na vytýkané vady vždy i výrok o trestu,
jakož i další výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad, bez ohledu na to, zda byla
i proti těmto výrokům podána stížnost pro porušení zákona.
(5) Byla-li stížností pro porušení zákona napadena část rozhodnutí týkající se jen
některé z více osob, o nichž bylo rozhodnuto týmž rozhodnutím, přezkoumá Nejvyšší soud
uvedeným způsobem jen tu část rozhodnutí a předcházejícího řízení, která se týká této osoby.
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Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
§ 40b
(1) O každém sporu nebo jiné právní věci se vede spis v listinné nebo v elektronické
podobě. Podmínky vedení spisu stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Nestanoví-li zákon jinak, v listinné nebo v elektronické podobě vyhotovený úkon
soudu podepisuje předseda senátu nebo ten, kdo ho z pověření předsedy senátu nebo podle
zákona učinil. Jeho stejnopis se vyhotoví, jestliže je to třeba; podrobnosti stanoví prováděcí
právní předpis.
(3) Nestanoví-li zákon jinak, elektronicky vyhotovený úkon soudu podepíše předseda
senátu nebo ten, kdo ho z pověření předsedy senátu nebo podle zákona učinil, svým
uznávaným elektronickým podpisem nebo označí uznávanou elektronickou značkou soudu.
§ 42
(1) Podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné nebo
elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem.
(2) Písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo
v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu,
případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené
lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu
předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem.
(3) V případě podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým
podpisem nebo podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu58a) se
nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 2.
(3) V případě podání v elektronické podobě podepsaného způsobem, se kterým
zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu103), se nevyžaduje
doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 2.
(4) Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být
z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí
být podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v
elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu58a). Je-li účastník zastoupen
advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl
uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s
potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí
pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho
přílohy v elektronické podobě.
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§ 46
Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě
(1) Adresou pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě je adresa datové
schránky evidovaná podle zvláštního právního předpisu58a).
(2) Prostřednictvím veřejné datové sítě soud doručuje na elektronickou adresu, kterou
adresát sdělil soudu, jestliže soud o doručení písemnosti tímto způsobem požádal nebo s ním
vyslovil souhlas a jestliže uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který
vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný
kvalifikovaný certifikát.
§ 47
Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě
(1) Při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky se
postupuje podle zvláštního právního předpisu58a).
(2) Při doručování písemnosti podle § 46 odst. 2 soud adresáta vyzve, aby doručení
potvrdil soudu do 3 dnů od odeslání písemnosti datovou zprávou podepsanou jeho uznávaným
elektronickým podpisem adresátem.
(3) Doručení prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu je neúčinné,
jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu vrátila soudu jako nedoručitelná nebo
jestliže adresát do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil soudu její přijetí datovou zprávou
podle odstavce 2.
§ 50f
Průkaz doručení
(1) Doručuje-li soud písemnost při jednání nebo při jiném soudním úkonu, o němž se
pořizuje protokol, uvede to v protokolu o jednání nebo v protokolu, který byl sepsán o jiném
soudním úkonu. V protokolu se kromě ostatních náležitostí (§ 40 odst. 6) uvede, jaká
písemnost byla doručena. Protokol podepíše také ten, kdo doručení provedl, a příjemce.
(2) Byla-li písemnost doručována prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou
adresu, je doručení prokázáno datovou zprávou adresáta, podepsanou jeho uznávaným
elektronickým podpisem adresátem, kterou potvrdil přijetí písemnosti.
(3) Doručuje-li soud písemnost při úkonu, o němž se nepořizuje protokol, nebo
prostřednictvím doručujícího orgánu, vyznačí se doručení písemnosti na doručence.
Doručenka je veřejnou listinou. Není-li prokázán opak, považují se údaje uvedené
na doručence za pravdivé.
(4) V případě doručování účastníkem nebo jeho zástupcem je průkazem doručení
potvrzení o přijetí opatřené datem a podpisem příjemce.
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(5) Nelze-li doručení prokázat žádným ze způsobů uvedených v odstavcích 1 až 4, lze
je prokázat též jiným způsobem.
§ 158
(1) Písemné nebo elektronické vyhotovení rozsudku podepisuje předseda senátu.
Nemůže-li je podepsat, podepíše je jiný člen senátu, a rozhodl-li samosoudce, jiný předsedou
soudu pověřený soudce; důvod se na písemném vyhotovení poznamená. Elektronické
vyhotovení rozsudku musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem soudce.
Rozsudek se vyhotovuje v té podobě, v jaké je veden spis.
(2) Stejnopis rozsudku vyhotoveného v listinné podobě a rozsudek vyhotovený
v elektronické podobě se doručuje účastníkům, popřípadě jejich zástupcům do vlastních
rukou.
(3) Jestliže se účastníci vzdali odvolání po skončení jednání, které rozsudku
předcházelo, doručí se stejnopis vyhotovení rozsudku zpravidla při skončení jednání.
(4) Jestliže stejnopis vyhotovení rozsudku nebyl doručen podle odstavce 3, je třeba jej
účastníkům, popřípadě jejich zástupcům odeslat ve lhůtě třiceti dnů ode dne vyhlášení
rozsudku. Předseda soudu je oprávněn tuto lhůtu prodloužit až o dalších šedesát dnů.
§ 174a
Elektronický platební rozkaz
(1) Je-li návrh podán na elektronickém formuláři podepsaném uznávaným
elektronickým podpisem žalobce žalobcem a nepřevyšuje-li peněžité plnění požadované
žalobcem částku 1 000 000 Kč, soud může vydat na návrh žalobce elektronický platební
rozkaz. Tento formulář zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu musí kromě obecných
náležitostí (§ 42 odst. 4) a náležitostí podle § 79 odst. 1 obsahovat datum narození fyzické
osoby, identifikační číslo právnické osoby nebo identifikační číslo fyzické osoby, která je
podnikatelem.
(3) Ustanovení § 172 až 174 platí obdobně.
(4) Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, který neobsahuje všechny
zákonem stanovené náležitosti, nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu
usnesením odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se
nepoužije.
(5) Elektronický platební rozkaz nelze vydat,
a) pokračuje-li soud v řízení po jeho přerušení, nebo
b) nebyl-li zaplacen poplatek za řízení o vydání elektronického platebního rozkazu splatný
podáním návrhu na zahájení řízení ani ve lhůtě soudem k tomu určené.
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(6) Odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu lze podat také na elektronickém
formuláři podepsaném zaručeným elektronickým podpisem žalovaným. Tento formulář
zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
____________________
103)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky
§ 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) shromažďovací právo,
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,
n) elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru,
o) oblast informačních systémů veřejné správy.
(2) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního
trestání, spisové služby a postupů podle kontrolního řádu.
(3) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti organizace a výkonu veřejné
správy.
(4) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti služebního poměru příslušníků
bezpečnostních sborů a státní služby.
(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.
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Změna zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
§ 15
(1) Ředitel Pojišťovny je jmenován na dobu 4 let. Ředitele Pojišťovny lze odvolat
i před uplynutím období, na které byl jmenován.
(2) Ředitelem Pojišťovny může být jmenována osoba, která
a) je plně svéprávná,
b) je bezúhonná, a
c) má ukončené vysokoškolské vzdělání.
(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla
pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo pro úmyslný trestný čin,
pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se dokládá výpisem
z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
(4) Ředitelem Pojišťovny nesmí být osoba, která
a) je vedoucím zaměstnancem nebo členem orgánu jiné zdravotní pojišťovny,
b) je distributorem léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, nebo výrobcem
léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků,
c) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, která je
distributorem léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, nebo výrobcem léčivých
přípravků nebo zdravotnických prostředků,
d) je poskytovatelem, s nímž Pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených
služeb, a poskytování hrazených služeb je převažující činností této osoby,
e) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby poskytující
zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách, s níž Pojišťovna uzavřela smlouvu
o poskytování a úhradě hrazených služeb, a poskytování hrazených služeb je převažující
činností této osoby,
f) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, která je
dodavatelem zboží nebo služeb Pojišťovně, nebo
g) jako podnikající fyzická osoba dodává zboží nebo služby Pojišťovně.
(5) Neexistenci překážek podle odstavce 4 osvědčuje osoba čestným prohlášením.
V čestném prohlášení je osoba povinna uvést pravdivé údaje, opatřit jej vlastnoručním
podpisem nebo jejím uznávaným elektronickým podpisem a doručit Pojišťovně nejpozději
v den předcházející dni začátku výkonu funkce ředitele Pojišťovny, jinak osobě funkce
ředitele Pojišťovny zaniká.
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(6) Ředitel Pojišťovny je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Správní radě, že
u něj nastala některá ze skutečností uvedených v odstavci 4, které brání výkonu funkce
ředitele Pojišťovny.
(7) Výkon funkce ředitele Pojišťovny končí
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním,
c) dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce nebo dnem učinění oznámení
podle odstavce 6, že přestal splňovat podmínky pro výkon funkce ředitele Pojišťovny,
Správní radě,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o spáchání přestupku podle § 23a odst. 1 písm. a)
nebo b),
e) dnem nabytí právní moci rozsudku o omezení svéprávnosti,
f) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl odsouzen pro trestný čin uvedený v odstavci
3, nebo
g) smrtí, prohlášením za mrtvého nebo dnem prohlášení za nezvěstného.
(8) Uvolní-li se funkce ředitele Pojišťovny před uplynutím jeho funkčního období,
jmenuje Správní rada nového ředitele Pojišťovny nejpozději do 60 kalendářních dnů. Do doby
jmenování nového ředitele Pojišťovny vykonává tuto funkci vedoucí zaměstnanec Pojišťovny,
kterého výkonem této funkce pověří Správní rada.
§ 18
(1) Členem orgánu Pojišťovny anebo jeho náhradníkem může být jen bezúhonný
občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, který dosáhl věku
nejméně 25 let a je plně způsobilý činit právní úkony. Členem orgánu Pojišťovny a vedoucím
pracovníkem ústředí, případně vedoucím pracovníkem nižší organizační jednotky nebo jejich
zástupcem nesmí být z důvodu střetu zájmů osoba, která
a) je členem statutárního orgánu, dozorčí rady, společníkem právnické osoby, která je
dodavatelem zboží či služeb Pojišťovně,
b) jako fyzická osoba podnikající dodává zboží či služby Pojišťovně,
c) je v postavení osoby blízké k osobám uvedeným v písmenech a) a b).
(2) Do každého orgánu Pojišťovny jsou na stejné funkční období voleni nebo
jmenováni nejméně tři náhradníci. Náhradníci nastupují na místo členů, jejichž členství je
ukončeno v průběhu jejich funkčního období anebo na místo členů, kteří nemohou z vážných
důvodů po dobu přesahující jeden kalendářní měsíc plnit úkoly vyplývající z jejich funkce
v Pojišťovně. Náhradník vykonává funkci za člena jen po dobu, po kterou vážné důvody
na straně člena trvají.
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(3) Člen Správní rady nemůže být současně členem Dozorčí rady a naopak. Člen
Správní rady nemůže být členem Dozorčí rady ani ve čtyřletém funkčním období,
následujícím po skončení jeho členství ve Správní radě; to platí i pro člena Dozorčí rady
v případě jeho členství ve Správní radě.
(4) Funkční období člena orgánu Pojišťovny činí čtyři roky.
(5) Volený člen orgánu Pojišťovny je povinen bez zbytečného odkladu oznámit
Pojišťovně, že u něj nastala některá ze skutečností uvedených v odstavci 1, která brání
výkonu funkce člena orgánu Pojišťovny. Jde-li o člena orgánu, který byl jmenován, je
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Pojišťovně a tomu, kdo navrhl vládě
jeho jmenování.
(6) Výkon funkce člena orgánu Pojišťovny končí
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním,
c) dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce nebo dnem učinění oznámení
podle odstavce 5 Pojišťovně,
d) dnem nabytí právní moci rozsudku o omezení svéprávnosti,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl odsouzen pro trestný čin uvedený v § 15
odst. 3,
f) smrtí, prohlášením za mrtvého nebo dnem prohlášení za nezvěstného, nebo
g) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o spáchání přestupku podle § 23a odst. 1 písm. a)
nebo c).
(7) Člen orgánu Pojišťovny nevykonává svou funkci v pracovněprávním vztahu
k Pojišťovně. Člen orgánu Pojišťovny má nárok na náhradu výdajů spojených s výkonem
funkce a za výkon funkce mu lze poskytnout odměnu ve výši stanovené ve zdravotně
pojistném plánu.
(8) Pravidla jednání a způsob rozhodování orgánů Pojišťovny upraví jednací řád
Pojišťovny.
(9) Neexistenci překážek podle odstavců 1 a 3 osvědčuje osoba čestným prohlášením.
V čestném prohlášení je osoba povinna uvést pravdivé údaje, opatřit jej vlastnoručním
podpisem nebo jejím uznávaným elektronickým podpisem a doručit Pojišťovně nejpozději
v den předcházející dni začátku výkonu funkce, jinak osobě funkce člena orgánu Pojišťovny
zaniká.
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Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
§ 33a
Průkaznost účetního záznamu
(1) Podle tohoto zákona se za průkazný účetní záznam považuje pouze
a) účetní záznam, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento
záznam prokazuje,
b) účetní záznam, jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů,
nebo
c) účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, k němuž je
připojen podpisový záznam osoby oprávněné a odpovědné podle odstavce 10.
(2) Zjistí-li účetní jednotka, že obsah účetního záznamu neodpovídá skutečnosti, je
povinna od tohoto okamžiku považovat tento účetní záznam za neprůkazný, byť splňuje
ustanovení odstavce 1 písm. b) a c).
(3) Účetní záznam určený k přenosu musí být podepsán vlastnoručním podpisem nebo
elektronickým podpisem uznávaným podle zvláštního právního předpisu uznávaným
elektronickým podpisem30a) nebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické
formě. Pokud účetní záznam není podepsán před předáním k přenosu, musí být podepsán
nejpozději v okamžiku jeho předání k přenosu.
(4) Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční
podpis nebo uznávaný elektronický podpis podle zvláštního právního předpisu30a) anebo
obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou
a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně
a obě mohou být použity v případech, kdy je vyžadován vlastnoruční podpis. U případů
týkajících se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky lze použít jako podpisový
záznam vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis30a) anebo obdobný průkazný
účetní záznam v technické formě.
(5) Připojením podpisového záznamu se rozumí
a) v případě účetního záznamu v listinné formě jeho podepsání vlastnoručním podpisem,
b) v případě účetního záznamu v technické formě jeho podepsání uznávaným elektronickým
podpisem podle zvláštního právního předpisu30a) anebo obdobným průkazným účetním
záznamem v technické formě,
c) v případě účetního záznamu ve smíšené formě jeho podepsání vlastnoručním podpisem
na listinné části a současně u částí účetního záznamu v technické formě obsahující digitální
data jejich podepsání uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu
30a)
anebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě.
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(6) Připojení podpisového záznamu u technických forem, případně připojení
podpisového záznamu u smíšených forem v částech obsahujících technické formy, musí
splňovat požadavky na podpisový záznam podle odstavce 4.
(7) Účetní záznam v listinné formě podepsaný vlastnoručním podpisem výstavce,
který se shoduje s podpisovým vzorem vyhotoveným účetní jednotkou, se považuje
za průkazný podle odstavce 1 písm. c) bez ohledu na to, zda se týká výhradně skutečností
uvnitř jedné účetní jednotky.
(8) Identifikačním záznamem se rozumí účetní záznam, který není podpisovým
záznamem podle odstavce 4, připojený k jinému účetnímu záznamu
a) automaticky technickým prostředkem (§ 4 odst. 10), nebo
b) fyzickou osobou odpovědnou podle odstavce 10,
který umožňuje jednoznačné určení uvedeného technického prostředku nebo fyzické osoby.
(9) K jednomu účetnímu záznamu může být připojeno více podpisových záznamů,
popřípadě identifikačních záznamů.
(10) Účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost
osob v této účetní jednotce, vztahující se k připojování podpisového záznamu nebo
identifikačního záznamu, a to takovým způsobem, aby bylo možno určit nezávisle na sobě
odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené
záznamy připojeny.
____________________
30a)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
30a)
§ 6 odst. 2 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 39
Předkládání evidenčního listu
(1) Evidenční listy se předkládají České správě sociálního zabezpečení
prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar
zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd. Jsou-li evidenční listy vedeny způsobem
stanoveným v § 123e odst. 2 a zasílány v elektronické podobě formou datové zprávy,
předkládají se přímo České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím datové schránky
nebo elektronické adresy podatelny. Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního
zaměstnance podle služebního zákona, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod
z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, předkládá se evidenční list orgánům
ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování
o dávkách důchodového pojištění.
(2) Zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list do 30 dnů
a) ode dne zápisu údajů do evidenčního listu podle § 38 odst. 4; skončilo-li zaměstnání
před 31. prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců opět ve stejném
kalendářním roce do zaměstnání u stejného zaměstnavatele vstoupí, nemusí být evidenční list
předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším evidenčním listu,
b) ode dne svého zániku.
(3) Evidenční list je zaměstnavatel povinen předložit orgánu sociálního zabezpečení
vždy na základě jeho výzvy, a to do 8 dnů ode dne obdržení výzvy.
(4) Při úmrtí občana se předkládá evidenční list
a) na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené,
b) do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li evidenční list vyžádán podle písmene a).
(5) Zůstane-li občan v zaměstnání i poté, co požádal o invalidní důchod, založí pro něj
zaměstnavatel nový evidenční list.
(6) Evidenční listy se předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního
zabezpečení nebo způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 a 3.
§ 39a
Předkládání údajů o důchodovém pojištění
(1) Jde-li o osoby uvedené v § 36 písm. r), předkládá zaměstnavatel, popřípadě
vzdělávací zařízení údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a) až c) do 8 dnů ode dne skončení
přípravy České správě sociálního zabezpečení.
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(2) Jde-li o osoby, které ukončily vojenskou činnou službu, s výjimkou vojáků
z povolání, předkládá Ministerstvo obrany údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a) a b) a údaje
o délce a druhu této služby do 8 dnů ode dne skončení této služby České správě sociálního
zabezpečení.
(3) Okresní správa sociálního zabezpečení zasílá na základě písemné žádosti osobám
samostatně výdělečně činným údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a), s výjimkou údajů
o důchodovém pojištění v cizině, písm. b) a písm. d), údaj o době, po kterou bylo osobě
samostatně výdělečně činné vypláceno nemocenské, údaj o době účasti na důchodovém
pojištění a údaj o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti za každý kalendářní rok.
(4) Okresní správa sociálního zabezpečení zasílá na základě písemné žádosti osobám
dobrovolně účastným důchodového pojištění údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a),
s výjimkou údajů o důchodovém pojištění v cizině, písm. b) a písm. d), údaj o době účasti
na důchodovém pojištění a údaj o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění za každý
kalendářní rok.
(5) Údaje podle odstavců 3 a 4 zasílá okresní správa sociálního zabezpečení osobě
samostatně výdělečně činné a osobě dobrovolně účastné důchodového pojištění do 30. září
kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly tyto osoby účastny
důchodového pojištění a za který zaplatily pojistné na důchodové pojištění a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na důchodové pojištění, a to na tiskopisech
vydaných Českou správou sociálního zabezpečení. Nesouhlasí-li osoby uvedené ve větě první
s údaji zapsanými v tomto tiskopisu, mohou požádat do 30 dnů ode dne převzetí tohoto
tiskopisu okresní správu sociálního zabezpečení o opravu; ustanovení § 38 odst. 5 věty třetí
platí zde obdobně. Nevyhoví-li okresní správa sociálního zabezpečení žádosti podle věty
druhé, vydá o tom rozhodnutí; žádost o opravu se přitom považuje za žádost o zahájení řízení.
(6) Údaje podle odstavců 1 a 2 se předkládají na tiskopisech vydaných Českou
správou sociálního zabezpečení nebo způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 a 3.
(7) Jde-li o osoby samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně účastné
důchodového pojištění, předkládá okresní správa sociálního zabezpečení údaje uvedené
v odstavcích 3 a 4 za každý kalendářní rok České správě sociálního zabezpečení.
§ 123e
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona
nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) učinit písemně, ústně do protokolu nebo
datovou zprávou
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu83), nebo
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c) b) s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem sociálního zabezpečení,
pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnost zajistil.
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(2) Je-li podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32)
pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit pouze
a) v elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu
sociálního zabezpečení nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení;
podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, a to
ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení.
Nesplňuje-li podání nebo jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán sociálního
zabezpečení je povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v elektronické
podobě, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo
jinému úkonu nepřihlíží, nebo
b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co
do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo právnickou
osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu.
(3) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy podepsané
uznávaným elektronickým podpisem, uvede současně akreditovaného poskytovatele
certifikačních služeb, který jeho kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo
certifikát připojí k podání.
(4) (3) Orgány sociálního zabezpečení jsou povinny zveřejnit na své úřední desce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu sociálního zabezpečení, kde je
možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit
podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu,
b) elektronickou adresu své podatelny, a elektronickou adresu své podatelny určené
k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor své
datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové
zprávy,
c) formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
d) seznam kvalifikovaných certifikátů svých zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž
se kvalifikované certifikáty nacházejí,
e) d) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě,
a podmínky, za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají,
f) e) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. c) písm. b).
____________________
68a)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
83)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách
§ 9a
(1) Statutárním orgánem zaměstnanecké pojišťovny je ředitel. Ředitele zaměstnanecké
pojišťovny jmenuje a odvolává Správní rada zaměstnanecké pojišťovny.
(2) Ředitel zaměstnanecké pojišťovny je jmenován na dobu 4 let. Ředitele
zaměstnanecké pojišťovny lze odvolat i před uplynutím období, na které byl jmenován.
(3) Ředitelem zaměstnanecké pojišťovny může být jmenována osoba, která
a) je plně svéprávná,
b) je bezúhonná a
c) má ukončené vysokoškolské vzdělání.
(4) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla
pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo pro úmyslný trestný čin,
pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se dokládá výpisem
z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
(5) Ředitelem zaměstnanecké pojišťovny nesmí být osoba, která
a) je vedoucím zaměstnancem nebo členem orgánu jiné zdravotní pojišťovny,
b) je distributorem léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, nebo výrobcem
léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků,
c) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, která je
distributorem léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, nebo výrobcem léčivých
přípravků nebo zdravotnických prostředků,
d) je poskytovatelem, s nímž zaměstnanecká pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování
a úhradě hrazených služeb, a poskytování hrazených služeb je převažující činností této osoby,
e) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby poskytující
zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách, s níž zaměstnanecká pojišťovna
uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a poskytování hrazených služeb
je převažující činností této osoby,
f) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, která je
dodavatelem zboží nebo služeb zaměstnanecké pojišťovně, nebo
g) jako podnikající fyzická osoba dodává zboží nebo služby zaměstnanecké pojišťovně.
(6) Funkci ředitele zaměstnanecké pojišťovny nemůže vykonávat osoba, která
v posledních 5 letech vykonávala funkci ředitele, člena Správní rady nebo člena Dozorčí rady
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jiné zaměstnanecké pojišťovny, která byla zrušena s likvidací podle § 6 odst. 6.
(7) Neexistenci překážek podle odstavců 5 a 6 osvědčuje osoba čestným prohlášením.
V čestném prohlášení je osoba povinna uvést pravdivé údaje, opatřit jej vlastnoručním
podpisem nebo jejím uznávaným elektronickým podpisem a doručit zaměstnanecké
pojišťovně nejpozději v den předcházející dni začátku výkonu funkce ředitele zaměstnanecké
pojišťovny, jinak osobě funkce ředitele zaměstnanecké pojišťovny zaniká.
(8) Výkon funkce ředitele zaměstnanecké pojišťovny končí
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním,
c) dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce nebo dnem učinění oznámení
podle odstavce 10, že přestal splňovat podmínky pro výkon funkce ředitele zaměstnanecké
pojišťovny, Správní radě,
d) dnem nabytí právní moci rozsudku o omezení svéprávnosti,
e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o spáchání přestupku podle § 22d odst. 1 písm. a)
nebo b),
f) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl odsouzen pro trestný čin uvedený v odstavci
4, nebo
g) smrtí, prohlášením za mrtvého nebo dnem prohlášení za nezvěstného.
(9) Uvolní-li se funkce ředitele zaměstnanecké pojišťovny před uplynutím jeho
funkčního období, jmenuje Správní rada nového ředitele zaměstnanecké pojišťovny
nejpozději do 60 kalendářních dnů. Do doby jmenování nového ředitele zaměstnanecké
pojišťovny vykonává tuto funkci vedoucí zaměstnanec zdravotní pojišťovny, kterého
výkonem této funkce pověří Správní rada.
(10) Ředitel zaměstnanecké pojišťovny je povinen bez zbytečného odkladu oznámit
Správní radě, že u něj nastala některá ze skutečností uvedených v odstavci 5, které brání
výkonu funkce ředitele zaměstnanecké pojišťovny.
§ 10
(1) Orgány zaměstnanecké pojišťovny jsou ředitel zaměstnanecké pojišťovny, Správní
rada a Dozorčí rada.
(2) Správní rada zaměstnanecké pojišťovny rozhoduje o
a) schválení návrhu zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a návrhu výroční zprávy,
b) schválení zásad smluvní politiky,
c) žádosti zaměstnanecké pojišťovny o úvěr,
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d) nákupu nemovitostí v pořizovací ceně vyšší než 2 000 000 Kč,
e) nákupu hmotného a nehmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 2 000 000 Kč,
f) zahájení zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na služby podle zákona
o veřejných zakázkách24),
g) převzetí ručitelského závazku,
h) použití prostředků rezervního fondu,
i) o návrhu na podání žádosti o povolení sloučení zaměstnaneckých pojišťoven,
j) dalších důležitých věcech, které souvisí s činností zaměstnanecké pojišťovny a které si
k rozhodování vyhradí.
(3) Správní radu zaměstnanecké pojišťovny tvoří 5 členů jmenovaných vládou a 10
členů volených z řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny zaměstnavateli a pojištěnci
zaměstnanecké pojišťovny, a to tím způsobem, že 5 členů je voleno z kandidátů předložených
reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a 5 členů je voleno z kandidátů předložených
reprezentativními odborovými organizacemi. Členy Správní rady jmenované vládou jmenuje
a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví. Způsob volby a volební řád stanoví
Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.
(4) Správní rada zaměstnanecké pojišťovny rozhoduje hlasováním. K přijetí
rozhodnutí Správní rady podle odstavce 2 písm. a), c), g) až h) je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů Správní rady zaměstnanecké pojišťovny. K přijetí rozhodnutí Správní
rady podle odstavce 2 písm. i) je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů Správní
rady zaměstnanecké pojišťovny. K ostatním rozhodnutím Správní rady podle odstavce 2 je
třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Správní rada je usnášeníschopná,
jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
(5) Dozorčí radu zaměstnanecké pojišťovny tvoří
a) 3 členové, které na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra
zdravotnictví jmenuje a odvolává vláda,
b) 6 členů volených z řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny zaměstnavateli
a pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny, a to tím způsobem, že 3 členové jsou voleni
z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a 3 členové jsou
voleni z kandidátů předložených reprezentativními odborovými organizacemi. Způsob volby
a volební řád stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.
(6) Dozorčí rada rozhoduje hlasováním. K přijetí rozhodnutí Dozorčí rady je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Dozorčí rady.
(7) Člen Správní rady nemůže být současně členem Dozorčí rady a naopak. Člen
Správní rady nemůže být členem Dozorčí rady ani ve čtyřletém funkčním období
následujícím po skončení jeho členství ve Správní radě; to platí i pro člena Dozorčí rady
v případě jeho členství ve Správní radě. Členem Správní rady nebo Dozorčí rady se dále
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nemůže stát osoba, která v posledních 5 letech vykonávala funkci ředitele, člena Správní rady
nebo člena Dozorčí rady jiné zaměstnanecké pojišťovny, která byla zrušena s likvidací podle
§ 6 odst. 6.
(8) Funkční období člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny činí 4 roky. Členy orgánu
lze z funkce odvolat i před uplynutím funkčního období.
(9) Člen Správní rady a Dozorčí rady nevykonává svou funkci v pracovněprávním
vztahu k zaměstnanecké pojišťovně; má nárok na náhradu výdajů spojených s výkonem
funkce a za výkon funkce mu lze poskytnout odměnu ve výši stanovené ve zdravotně
pojistném plánu.
(10) Pravidla jednání a způsob rozhodování orgánů zaměstnanecké pojišťovny upraví
statut zaměstnanecké pojišťovny.
(11) Členem orgánu zaměstnanecké pojišťovny nesmí být osoba, která
a) je vedoucím zaměstnancem nebo členem orgánu jiné zdravotní pojišťovny; členství
v orgánu jiné zdravotní pojišťovny není překážkou, je-li člen jmenován vládou,
b) je distributorem léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, nebo výrobcem
léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků,
c) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, která je
distributorem léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, nebo výrobcem léčivých
přípravků nebo zdravotnických prostředků,
d) je poskytovatelem, s nímž zaměstnanecká pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování
a úhradě hrazených služeb, a poskytování hrazených služeb je převažující činností této osoby,
e) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby poskytující
zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách, s níž zaměstnanecká pojišťovna
uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a poskytování hrazených služeb
je převažující činností této osoby,
f) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, která je
dodavatelem zboží nebo služeb zaměstnanecké pojišťovně, nebo
g) jako podnikající fyzická osoba dodává zboží nebo služby zaměstnanecké pojišťovně.
(12) Neexistenci překážek podle odstavců 7 a 11 osvědčuje osoba čestným
prohlášením. V čestném prohlášení je osoba povinna uvést pravdivé údaje, opatřit jej
vlastnoručním podpisem nebo jejím uznávaným elektronickým podpisem a doručit
zaměstnanecké pojišťovně nejpozději v den předcházející dni začátku výkonu funkce, jinak
osobě funkce člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny zaniká.
(13) Členem orgánu zaměstnanecké pojišťovny anebo jeho náhradníkem může být jen
bezúhonná osoba, která dosáhla věku nejméně 25 let.
(14) Volený člen orgánu zaměstnanecké pojišťovny je povinen bez zbytečného
odkladu oznámit zaměstnanecké pojišťovně, že u něj nastala některá ze skutečností
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uvedených v odstavci 11, která brání výkonu funkce člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny.
Jde-li o člena orgánu, který byl jmenován, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
oznámit zaměstnanecké pojišťovně a tomu, kdo navrhl vládě jeho jmenování.
(15) Výkon funkce člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny končí
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním,
c) dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce nebo dnem učinění oznámení
podle odstavce 14 zaměstnanecké pojišťovně,
d) dnem, kdy se stal člen, který je do orgánu volen zaměstnavateli a pojištěnci zaměstnanecké
pojišťovny, pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku o omezení svéprávnosti,
f) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl odsouzen pro trestný čin uvedený v § 9a
odst. 4,
g) smrtí, prohlášením za mrtvého nebo dnem prohlášení za nezvěstného, nebo
h) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o spáchání přestupku podle § 22d odst. 1 písm. a)
nebo c).
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Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
§ 94a
Stejnopisy notářských zápisů, opisy notářských zápisů, výpisy z notářských zápisů
a potvrzení o skutečnostech známých ze spisů mohou být vydány i v elektronické podobě.
Stejnopisy notářských zápisů, výpisy z notářských zápisů a potvrzení o skutečnostech
známých ze spisů vydávané v elektronické podobě se opatří uznávaným elektronickým
podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem podle zvláštního právního předpisu5b)
kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým
razítkem toho, kdo je vydal. Podpisem podle § 92 odst. 2 a § 94 odst. 2 se v tomto případě
rozumí uznávaný elektronický podpis kvalifikovaný elektronický podpis. Otisk úředního
razítka notáře podle § 92 odst. 2 a § 94 odst. 2 se nevyžaduje.
___________________
5b)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Přechodné ustanovení
Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze namísto kvalifikovaného
elektronického časového razítka podle § 94a zákona č. 358/1992 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použít elektronické časové razítko vydané
kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

22

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ACKA8JHE9PS)

Změna zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
§ 9a
Informační systém
(1) Pro účely
a) kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory,
b) zpracování žádosti o roční zálohy státní podpory, doplnění a opravy této žádosti,
c) vracení státní podpory stavebními spořitelnami ministerstvu,
d) změny údajů o účastnících,
je provozován informační systém podle zvláštního právního předpisu upravujícího informační
systémy veřejné správy,10a) jehož správcem je ministerstvo (dále jen „informační systém“).
(2) V informačním systému se vedou o účastnících, kterými jsou fyzické osoby, tyto
údaje u
a) státních občanů České republiky v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2. rodné číslo,
3. poštovní směrovací číslo adresy místa trvalého pobytu,
4. číslo smlouvy, datum jejího uzavření, obchodní firmu stavební spořitelny a identifikační
číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) stavební spořitelny,
5. datum ukončení doby spoření,
6. datum, důvod a typ změny smlouvy ovlivňující nárok na státní podporu,
7. výše přiznané státní podpory,
b) cizinců10b) v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2. rodné číslo,
3. poštovní směrovací číslo adresy místa pobytu v České republice,
4. druh pobytu,
5. číslo smlouvy, datum jejího uzavření, obchodní firmu stavební spořitelny a identifikační
číslo stavební spořitelny,
6. datum ukončení doby spoření,
7. datum, důvod a typ změny smlouvy ovlivňující nárok na státní podporu,
8. výše přiznané státní podpory.
(3) Ministerstvo zavádí do informačního systému údaje stanovené v odstavci 2, které
obdrží od stavebních spořitelen.
(4) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému stavebním spořitelnám
a účastníkům, a to v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Orgánům státní správy a orgánům
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pověřeným výkonem státní správy poskytuje ministerstvo údaje z informačního systému,
pokud to vyžaduje jejich činnost vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti.
(5) Stavební spořitelně poskytuje ministerstvo písemně, v elektronické podobě podle
zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči dat,
nebo v elektronické podobě údaje uvedené v odstavci 2 vedené v informačním systému
o účastnících, kteří s touto stavební spořitelnou uzavřeli smlouvu. Bez žádosti poskytuje
ministerstvo stavební spořitelně tyto údaje pouze pro účely zpracování žádostí o roční zálohy
státní podpory (§ 11). V ostatních případech poskytuje ministerstvo údaje uvedené v odstavci
2 pouze na základě její písemné žádosti nebo žádosti podané v elektronické podobě podle
zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis. Stavební spořitelny, které
takto získaly údaje z informačního systému, je nesmějí shromažďovat, předávat jiným
osobám nebo je využívat nad rámec stanovený zvláštním právním předpisem upravujícím
ochranu osobních údajů.
(6) Účastníkovi na základě písemné žádosti nebo žádosti v elektronické podobě
poskytuje ministerstvo písemně nebo, pokud o to účastník požádá, v elektronické podobě
údaje podle odstavce 2 vedené v informačním systému k jeho osobě. V žádosti účastník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) rodné číslo,
c) adresu místa trvalého pobytu u státních občanů České republiky nebo adresu místa pobytu
v České republice u cizinců,
d) číslo smlouvy, datum jejího uzavření, obchodní firmu stavební spořitelny a identifikační
číslo stavební spořitelny.
Písemnou žádost účastník opatří úředně ověřeným podpisem. Za nezletilého účastníka
žádá o poskytnutí údajů podle tohoto odstavce jeho zákonný zástupce. Za účastníka, jehož
svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle tohoto
odstavce, žádá o poskytnutí údajů podle tohoto odstavce jeho opatrovník.
(7) Údaje v informačním systému evidované na technických nosičích dat
se uchovávají po dobu nezbytně nutnou pro uskutečňování cílů, pro které jsou údaje sbírány
a dodatečně zpracovávány.
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Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem
a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
§ 45a
(1) Činnost penzijního fondu a depozitáře podle tohoto zákona podléhá státnímu
dozoru ministerstva v rozsahu povinností stanovených tímto zákonem penzijnímu fondu
v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku.
(2) Při výkonu státního dozoru ministerstvo dohlíží na dodržování tohoto zákona
a penzijního plánu a dbá na ochranu účastníků.
(3) Při výkonu státního dozoru ministerstvo prověřuje seznamy účastníků všech
penzijních fondů tak, aby státní příspěvek byl poskytnut za každého účastníka pouze jednou.
(4) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo povinno prověřit, zda fyzická osoba,
která je účastníkem, splňuje podmínky stanovené v § 2 odst. 1 a zda penzijní připojištění
nezaniklo úmrtím účastníka. Ke splnění uvedené povinnosti je ministerstvo oprávněno
požadovat, aby Ministerstvo vnitra prověřilo v informačním systému evidence obyvatel
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a datum ukončení trvalého pobytu účastníka,
je-li státním občanem České republiky,
b) jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo a druh pobytu účastníka, je-li cizinec,
c) datum úmrtí účastníka13f).
(5) Prověření údajů uvedených v odstavci 4 písm. a), b) je ministerstvo oprávněno
požadovat čtyřikrát za kalendářní rok, prověření údaje uvedeného v odstavci 4 písm. c)
dvakrát za kalendářní rok. Údaje uvedené v odstavci 4 poskytuje Ministerstvo vnitra
na základě žádosti ministerstva v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu
upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči dat. Pro prověření aktuálního
stavu údajů v rozsahu uvedeném v odstavci 4 je ministerstvo oprávněno získávat údaje
z informačního systému evidence obyvatel též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Za účelem ověření splnění podmínek fyzické osoby být účastníkem podle § 2
odst. 2 je ministerstvo povinno dále prověřit, zda fyzická osoba je účastna veřejného
zdravotního pojištění v České republice. Ke splnění uvedené povinnosti je ministerstvo
oprávněno požadovat čtyřikrát za kalendářní rok prověření údajů o jménu, případně jménech,
příjmení, číslu pojištěnce a o datu zániku účasti pojištěnce na veřejném zdravotním pojištění
v České republice z registru pojištěnců, vedeného Ústředím Všeobecné zdravotní pojišťovny
České republiky podle zvláštního právního předpisu1ac). Údaje uvedené v tomto odstavci
poskytuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky na základě žádosti ministerstva
v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis
nebo na technickém nosiči dat.
(7) Při výkonu státního dozoru ministerstvo prověřuje vznik nároku účastníka
na dávku penzijního připojištění a na její výplatu a vznik nároku na převedení příspěvků
včetně státního příspěvku podle § 24.
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(8) Při výkonu státního dozoru ministerstvo uloží, aby penzijní fond nebo depozitář
odstranily zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě a aby informovaly ministerstvo o plnění
přijatých opatření.
(9) Zaměstnanci ministerstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
o kterých se dozvěděli při výkonu státního dozoru; ustanovení § 7 odst. 7 věty třetí platí zde
obdobně.
(10) Při výkonu státního dozoru ministerstva nad penzijním fondem a depozitářem se
obdobně použijí ustanovení § 42 odst. 4 a 5.
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Změna zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením
§ 16
Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním
(1) Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna
a) jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věci při ověřování
výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. a), b) a d),
b) jednat odborně a dodržovat podmínky stanovené právními předpisy a písemně dohodnuté
podmínky s objednatelem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, při ověřování
výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. c),
c) oznámit příslušnému orgánu státní správy uvedenému v § 14 odst. 1 všechny skutečnosti,
které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění,
d) poskytnout orgánu zeměměřictví a katastru potřebnou součinnost při využívání touto
osobou ověřených výsledků zeměměřických činností a při dohledu na zeměměřické činnosti8)
uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) a b),
e) vést evidenci výsledků, které ověřila, odděleně podle § 13 odst. 1 písm. a) až d),
s uvedením jména osoby, která zeměměřické činnosti vykonala, katastrálního území, kde byly
zeměměřické činnosti vykonány, data a pořadového čísla ověření,
f) potvrdit vykonanou praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, pokud tato osoba
praxi pod jejím vedením vykonala,
g) oznámit změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění tomu orgánu
státní správy, který úřední oprávnění vydal.
(2) Fyzická osoba s úředním oprávněním odpovídá za odbornou úroveň jí ověřených
výsledků zeměměřických činností, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost
náležitostí podle právních předpisů.
(3) Fyzická osoba s úředním oprávněním je oprávněna používat označení „úředně
oprávněný zeměměřický inženýr“.
(4) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem:
„Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“. K textu se připojí vlastnoruční
podpis fyzické osoby, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence
ověřovaných výsledků a otisk razítka se státním znakem, jehož obsahem je
a) jméno a příjmení fyzické osoby a označení podle odstavce 3,
b) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u příslušného orgánu státní
správy uvedeného v § 14 odst. 1,
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c) rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1.
(5) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě
se provádí přiměřeně podle odstavce 4. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické
podobě fyzická osoba podepíše uznávaným elektronickým podpisem, připojí kvalifikovaný
certifikát, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen a který obsahuje údaje podle
odstavce 4 písm. a) až c), a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.
Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno kvalifikované elektronické časové razítko,
musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti.
(6) Ověření kopie geometrického plánu se vyznačí textem: „Ověřuje se, že tato kopie
souhlasí s geometrickým plánem.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby,
datum ověření kopie, číslo z evidence ověřených kopií a otisk razítka se státním znakem,
jehož obsah je uveden v odstavci 4.
(7) V případě, že geometrický plán byl vyhotoven v elektronické podobě, může
fyzická osoba s úředním oprávněním vyhotovit jeho stejnopis v listinné podobě.
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Změna č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
§ 11a
(1) Je-li písemná žádost o výpis podle § 11 odst. 1 podána u kontaktního místa veřejné
správy4a) ten, kdo žádost podal, obdrží výpis na počkání, pokud výslovně nepožádá o vyřízení
žádosti postupem podle § 11 nebo není-li dále stanoveno jinak.
(2) Kontaktní místo veřejné správy4a) po přijetí žádosti o výpis ověří kromě skutečností
uvedených v § 11 odst. 2 také správnost údajů uvedených v úředně ověřené plné moci,
podává-li žádost zmocněnec nebo advokát dotčené osoby, a skutečnost, že byl zaplacen
poplatek za přijetí žádosti o výpis uvedený v § 14.
(3) Po ověření skutečností uvedených v odstavci 2 zašle kontaktní místo veřejné
správy4a) Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě, podepsanou uznávaným
elektronickým podpisem nebo označenou uznávanou elektronickou značkou podle zvláštního
právního předpisu5). Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis podepsaný uznávaným
elektronickým podpisem5) neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely
vydání výpisu dále prověřit totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby,
zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v základním registru obyvatel,
nebo nemůže-li Rejstřík trestů neprodleně po doručení žádosti vyhotovit přílohu výpisu podle
§ 13 odst. 2 nebo 3. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí kontaktní místo
veřejné správy4a), které mu žádost zaslalo, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu.
(4) Kontaktní místo veřejné správy4a) vydá výpis v listinné podobě tomu, kdo podal
žádost o výpis, neprodleně po jeho obdržení od Rejstříku trestů. Je-li pro účely vydání výpisu
zapotřebí prověřit totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby podle odstavce 3
nebo nelze-li neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 2 nebo 3, kontaktní místo
veřejné správy4a) tuto skutečnost sdělí tomu, kdo podal žádost o výpis, a v návaznosti
na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy si lze u něj výpis vyzvednout.
§ 11aa
(1) Žádost o výpis týkající se žadatele lze taktéž podat prostřednictvím portálu veřejné
správy9) datovou zprávou s ověřenou totožností žadatele způsobem, kterým se lze přihlásit
do jeho datové schránky. Po ověření skutečností uvedených v § 11 odst. 2 zašle správce
portálu veřejné správy Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou uznávanou elektronickou značkou
podle zvláštního právního předpisu5). Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis
podepsaný uznávaným elektronickým podpisem5) neprodleně po doručení žádosti; to neplatí,
je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit totožnost žadatele, zejména porovnáním
údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v základním registru obyvatel, nebo nemůže-li
Rejstřík trestů neprodleně po doručení žádosti vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 2
nebo 3. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí správce portálu veřejné
správy, který mu žádost zaslal, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu.
(2) Správce portálu veřejné správy zašle výpis v elektronické podobě žadateli do jeho
datové schránky. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle
odstavce 1 nebo nelze-li neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 2 nebo 3,
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správce portálu veřejné správy tuto skutečnost sdělí žadateli a v návaznosti na předpokládaný
termín vydání výpisu mu oznámí, kdy mu jej zašle do jeho datové schránky.
(3) Správce portálu veřejné správy využívá pro výkon své působnosti podle tohoto
zákona údaje uvedené v § 2a odst. 1 písm. a) až c) a e), § 2a odst. 2 písm. a) až e) a § 2a
odst. 7 písm. a) až f). Ustanovení § 2a odst. 8 a 9 se použijí přiměřeně.
§ 16a
(1) Žádost o vydání výpisu může osoba, jíž se údaje týkají, zaslat v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem5).
(2) Rejstřík trestů ověří, zda osoba uvedená v odstavci 1 zaplatila poplatek podle § 14
příkazem vydaným v elektronické podobě, a výpis jí zašle v listinné podobě; na žádost této
osoby jí pro informaci zašle výpis i v elektronické podobě.
(3) (1) V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem5)
mohou být předávány též trestní listy a zprávy soudu nebo státního zastupitelství.
(1) Trestní listy a zprávy soudu nebo státního zastupitelství mohou být předávány
v elektronické podobě.
(4) (2) Opisy či výpisy určené soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo
národnímu členovi Eurojustu a pro účely správního řízení jiným státním orgánům a dalším
orgánům veřejné moci a žádosti o ně se předávají v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem5), a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,
nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Opis nebo výpis vydá Rejstřík trestů bez zbytečného
odkladu.
(5) (3) Není-li způsob předávání podle odstavce 31 nebo 42 možný, předávají se opisy
nebo výpisy a žádosti o ně jiným způsobem umožňujícím ověřit jejich pravost.
§ 16j
(1) Rejstřík trestů vydá opis z evidence přestupků na základě žádosti
a) správnímu orgánu oprávněnému projednat přestupek pro účely jeho projednání,
b) orgánu činnému v trestním řízení,
c) národnímu členovi Eurojustu pro účely plnění úkolů v Eurojustu,
d) soudu pro účely soudního řízení,
e) státnímu zastupitelství pro účely jiného než trestního řízení,
f) Ministerstvu spravedlnosti
1. pro účely řízení o stížnosti pro porušení zákona a o žádosti o milost,
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2. pro provádění jiných úkonů trestního řízení, pokud je k nim příslušné podle zákona
upravujícího mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních nebo podle vyhlášené
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
3. jedná-li ve věcech týkajících se činnosti Rejstříku trestů před soudem nebo zastupuje-li
Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod a jejích Protokolů, týkajících se činnosti Rejstříku trestů,
g) Kanceláři prezidenta republiky pro účely
1. řízení o žádosti o milost,
2. jmenování nebo podání návrhu na jmenování do funkce prezidentem republiky.
(2) Žádost o opis z evidence přestupků se podává prostřednictvím elektronické
aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo na formuláři, jehož
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní Rejstřík trestů
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Opisy z evidence přestupků a žádosti o ně se předávají v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označené uznávanou elektronickou
značkou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li tento způsob předávání možný,
předávají se opisy z evidence přestupků a žádosti o ně jiným způsobem umožňujícím ověřit
jejich pravost. Opis z evidence přestupků vydá Rejstřík trestů bez zbytečného odkladu.
(4) V opise z evidence přestupků se uvádějí údaje o všech pravomocných
rozhodnutích o přestupku podle § 16i odst. 2, jimiž byla vyslovena vina osoby, které se opis
týká. Je-li obsahem evidence přestupků rozhodnutí mající odkladný účinek ve vztahu
k rozhodnutí o přestupku, údaje o tomto rozhodnutí o přestupku se po dobu trvání odkladného
účinku v opise z evidence přestupků neuvádějí.
(5) Na omezení práva na informace o zpracování osobních údajů fyzické osoby podle
zákona upravujícího ochranu osobních údajů se § 15a odst. 1 až 4 užije obdobně.
(6) Na žádost Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra vydá Rejstřík trestů
za účelem poskytnutí evidenční ochrany informace o vydání opisu z evidence přestupků,
včetně informace, na čí žádost se tak stalo. Informace podle věty první a žádosti o jejich
vydání se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Opis z evidence přestupků je veřejnou listinou.
____________________
5)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
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Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
§ 68b
Podání a jiné úkony
Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis (§ 67), lze
podání nebo jiný úkon učinit
a) též na počítačové sestavě, zveřejněné v elektronické podobě Ministerstvem práce
a sociálních věcí,
b) v elektronické podobě a elektronicky podepsat podle zvláštního právního předpisu21a),
pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické
podobě.
____________________
21a)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu).
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Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
§ 72
Zvláštní ustanovení o řízeních ve věcech obchodní letecké dopravy
(1) V řízeních podle § 70a až 70e, 71, 71a, 71c a 71d může účastník jednat
a písemnosti předkládat i v anglickém jazyce. Písemnosti vyhotovené v originálním znění
v jiném než českém nebo anglickém jazyce předkládá účastník řízení v úředně ověřeném
překladu do českého nebo anglického jazyka, nesdělí- li Ministerstvo dopravy účastníku
řízení, že postačuje úředně neověřený překlad. Takové prohlášení může Ministerstvo dopravy
učinit na své úřední desce pro veškerá řízení podle věty první. Ustanovení tohoto odstavce se
na podání učiněná podle § 70f a 71b použije obdobně.
(2) V řízeních podle § 71, 71a, 71c a 71d činí Ministerstvo dopravy souběžně úkony
v jazyce českém a anglickém. To neplatí, nesouhlasí-li s tím účastník řízení, nebo by tím byl
ohrožen průběh řízení, anebo by takový postup byl spojen s nepřiměřenými náklady
Ministerstva dopravy; v takovém případě se úkony činí jen v českém jazyce a Ministerstvo
dopravy o tom vydá usnesení, které se oznamuje účastníku řízení. V případě rozporu mezi
českým a anglickým zněním úkonu je rozhodující české znění.
(3) V řízeních podle § 71, 71a, 71c a 71d lze podání učinit i v elektronické podobě
bez použití uznávaného elektronického podpisu nebo prostřednictvím telegrafu nebo telefaxu.
V takovém případě se podání nepotvrzuje ani nedoplňuje. Pokud podání bylo učiněno jinou
osobou, než která je v něm uvedena, nemá podání účinky, které s ním zákon spojuje;
Ministerstvo dopravy o tom vydá usnesení, které se poznamená do spisu. Ustanovení tohoto
odstavce se na podání učiněná podle § 70f a 71b použije obdobně.
(4) V řízeních podle § 71, 71a, 71c a 71d doručuje Ministerstvo dopravy písemnosti
prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení sdělí,
nebo prostřednictvím telefaxu; v těchto případech platí, že písemnost je doručena dnem
odeslání, nevrátí-li se zpráva jako nedoručitelná. Potvrzení převzetí doručované písemnosti
adresátem prostřednictvím podepsané datové zprávy opatřené jeho uznávaným
elektronickým podpisem se nevyžaduje.
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Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
§3
Poskytování dotací
(1) Dotace poskytuje ministerstvo nebo Fond (dále jen „příslušný orgán“) podle § 2a
až 2d na základě žádosti fyzickým a právnickým osobám (dále jen „žadatel“) za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem4f) a případně na základě mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána. Příslušný orgán poskytuje před podáním žádosti žadatelům
o dotace odbornou a poradenskou pomoc.
(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny
podmínky k poskytnutí dotace, zejména
a) označení žadatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu
a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě rodného
čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,
b) účel, na který je dotace požadována,
c) bankovní spojení žadatele.
(3) Žádost o poskytnutí dotace a další podání lze podat též v elektronické podobě
prostřednictvím elektronické aplikace příslušného orgánu, ke které zřídí příslušný orgán
přístup na požádání. Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím
elektronické aplikace příslušného orgánu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup
nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.
(4) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, příslušný orgán ji vrátí
žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou a lhůtou
k jejich odstranění, nejde-li o vady svojí povahou zjevně neodstranitelné. Nedojde-li
k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, příslušný orgán ji zamítne.
(5) Jestliže se dotace poskytuje, případně podmínka jejího poskytnutí se vztahuje
a) na zemědělskou půdu, popřípadě na zalesněnou půdu, která byla v evidenci půdy podle
§ 3a vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou stanovenou
nařízením vlády podle § 3i, při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán
z evidence využití půdy vedené podle tohoto zákona, přičemž nepřihlíží k údajům o výměře
parcel a druhu pozemků vedených podle zvláštního právního předpisu19),
b) na hospodářské zvíře, při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán
z ústřední evidence jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedené podle zvláštního
právního předpisu20),
c) na lesní pozemky, při rozhodování o poskytnutí dotace, s výjimkou dotací poskytovaných
v rámci zalesňování zemědělské půdy podle písmene a), vychází příslušný orgán z údajů
o výměře jednotek prostorového rozdělení lesa vedených podle zvláštního právního
předpisu21).
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(6) Příslušný orgán dotaci neposkytne, jestliže se pozemek, na který má být poskytnuta
dotace, nenachází na území České republiky.
(7) Na dotace poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo příslušného právního
předpisu Evropské unie se ustanovení odstavců 1 až 6 a 8 vztahují přiměřeně.
(8) V případě, že podmínky poskytnutí dotace podle odstavce 1 stanoví, že dotace
podle odstavce 1 může být poskytnuta jen žadateli, který je podnikatelem, součástí žádosti
o dotaci musí být doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání podle zvláštního právního
předpisu 22). Zemědělský podnikatel evidovaný podle § 2f až 2fb prokazuje oprávnění
k podnikání osvědčením o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Příslušný orgán si
tuto skutečnost ověřuje v informačním systému evidence zemědělského podnikatele.
(9) Na dotace a programy spolufinancované z fondů Evropské unie, u kterých je
příjemcem podpory na realizaci opatření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
upravujícího podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova23), organizační složka státu, a na dotace a programy spolufinancované z Evropského
rybářského fondu9) a Evropského námořního a rybářského fondu, se nevztahují ustanovení
§ 12 a 13 zákona o rozpočtových pravidlech.
(10) Za účelem zabezpečení jednotného systému pro identifikaci žadatelů o dotace
v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky24) vede ministerstvo neveřejnou databázi, ve které sdružuje
identifikační údaje o fyzických a právnických osobách vedených v evidencích, registrech
a informačních systémech resortu ministerstva.
(11) Aktuálnost identifikačních údajů fyzických a právnických osob vedených
v databázi podle odstavce 10 ministerstvo průběžně ověřuje srovnáním s údaji z jiných
informačních systémů, jde-li o fyzickou osobu, v obchodním rejstříku, jde-li o osobu
zapsanou do tohoto rejstříku, a v živnostenském rejstříku, jde-li o osobu podnikající podle
živnostenského zákona. U všech osob provádí ministerstvo také ověření adres.
(12) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze podle
odstavce 10 údaje z jiných informačních systémů, a to v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup v rozsahu podle § 2f až § 2fb.
(13) Ministerstvo spravedlnosti poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze
podle odstavce 10 údaje z obchodního rejstříku a údaje z evidence Rejstříku trestů, a to
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(14) Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje ministerstvu za účelem provozu
databáze podle odstavce 10 údaje z živnostenského rejstříku v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
§ 3g
Aktualizace evidence půdy
(1) Uživatel je povinen Fondu na jím vydaném formuláři ohlásit skutečnost, že došlo
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a) ke změně průběhu hranice dílu půdního bloku,
b) ke změně uživatele dílu půdního bloku,
c) k ukončení užívání dílu půdního bloku,
d) ke změně druhu zemědělské kultury na dílu půdního bloku podle kritérií stanovených
v nařízení vlády podle § 3i,
e) ke změně průběhu hranice osázené plochy vinice na dílu půdního bloku, s druhem
zemědělské kultury vinice stanovené nařízením vlády podle § 3i, nebo
f) ke vzniku nového dílu půdního bloku, který není v evidenci půdy evidován, a to nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; ohlášení změny zveřejní Fond způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) Zjistí-li Fond, že ohlášení změny podle odstavce 1 je v rozporu s údaji vedenými
v evidenci půdy nebo jiným ohlášením změny, vyzve uživatele, který učinil ohlášení změny,
popřípadě uživatele dotčeného tímto ohlášením k předložení písemné dohody odstraňující
vzájemný rozpor nebo k předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání zemědělské
půdy, která se stala předmětem rozporu, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být
kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Zjistí-li Fond, že ohlášení změny je nepravdivé
nebo neúplné, vyzve uživatele k odstranění vad ohlášení změny, a to ve lhůtě stanovené
Fondem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.
(3) Fond provede aktualizaci evidence půdy na základě ohlášení změny podle odstavce
1, jestliže
a) údaje v ohlášení změny neshledá nepravdivými, popřípadě neúplnými, nebo
b) ohlášení změny je doloženo písemnou dohodou podle odstavce 2 nebo uživatel, který učinil
ohlášení změny, předložil doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se
stala předmětem rozporu podle odstavce 2. Fond vydá osobě, která ohlásila změnu, jakož
i dalším osobám, pokud se jich změna týká, oznámení o aktualizaci evidence půdy.
(4) Fond aktualizaci evidence půdy podle ohlášení změny podle odstavce 1 neprovede
a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí písemně uživateli, který učinil ohlášení změny
podle odstavce 1, popřípadě osobě, které se aktualizace evidence půdy týká, jestliže
a) i po předložení dokladu podle odstavce 2 shledá údaje v ohlášení změny nepravdivými,
nebo
b) uživatel, který učinil ohlášení změny, nedoložil písemnou dohodu podle odstavce 2 nebo
doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu
podle odstavce 2.
(5) Jestliže v důsledku ohlášení změny podle odstavce 1 mají být aktualizovány údaje
týkající se dílu půdního bloku uživatele, který nepodal ohlášení změny, a na základě výzvy
podle odstavce 2 nedoložil písemnou dohodu nebo neprokázal právní důvod užívání dílu
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půdního bloku, Fond mu písemně oznámí provedení aktualizace evidence půdy do 15 dnů ode
dne, kdy aktualizaci evidence půdy provede.
(6) Proti oznámení podle odstavců 3 až 5 může uživatel podat Fondu nejpozději do 15
dnů ode dne jeho doručení písemnou námitku, která musí být odůvodněna. Podaná námitka
nemá odkladný účinek. O podané námitce rozhoduje ministerstvo. Písemné vyhotovení
rozhodnutí o námitkách se doručuje uživateli a je konečné.
(7) V evidenci půdy zařazený uživatel může podat Fondu žádost o úplné vynětí
z evidence půdy. Fond takové žádosti vyhoví a vydá o tom uživateli potvrzení do 30 dnů ode
dne jejího doručení.
(8) Fond může na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu ministerstva
nebo jiného orgánu veřejné správy zahájit postup vedoucí k aktualizaci evidence půdy,
popřípadě k úplnému vynětí z evidence půdy; takový postup Fond zahájí vždy, podá-li o to
žádost vlastník pozemku, na němž se nachází díl půdního bloku. Fond vyzve dotčené
uživatele k písemnému vyjádření ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů
ode dne doručení výzvy. Odstavce 2 až 7 se vztahují na aktualizaci evidence půdy, popřípadě
na úplné vynětí z evidence půdy, podle tohoto odstavce přiměřeně. Právní účinky změny
v evidenci půdy provedené na základě tohoto odstavce nastávají dnem následujícím po dni,
kdy Fond zahájil postup podle tohoto odstavce, nebo jestliže ze zjištěných důkazů nevyplývá,
že nastanou později.
(9) Jestliže se aktualizace evidence půdy podle odstavce 1 týká dílu půdního bloku,
u kterého před aktualizací evidence půdy bylo evidováno obhospodařování v rámci
ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického
zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství nebo nový uživatel aktualizovaného
dílu půdního bloku je registrován jako ekologický zemědělec podle zákona o ekologickém
zemědělství, pak se režim obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě
přechodného období v rámci ekologického zemědělství určí na základě podmínek
stanovených zákonem o ekologickém zemědělství. Jestliže režim obhospodařování v rámci
ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického
zemědělství nebude možné na základě podmínek stanovených zákonem o ekologickém
zemědělství určit, zůstane u takového dílu půdního bloku režim neurčen do doby, než jej
stanoví příslušná kontrolní organizace pro ekologické zemědělství, a to k prvnímu dni,
ke kterému režim nemohl být určen.
(10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 dotýká dílu půdního bloku, u kterého
před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení změny má být evidována
kultura vinice, chmelnice nebo ovocný sad stanovená nařízením vlády podle § 3i, změnu
údajů ověří Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) a výsledek
sdělí Fondu do 15 dnů.
(11) Právní účinky provedené aktualizace evidence půdy na základě ohlášení změny
uživatelem podle odstavce 1 nastávají nejdříve dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy
Fond změnu v evidenci půdy provede, a nejpozději pátým dnem od doručení ohlášení podle
odstavce 1, nebo nastávají později, jestliže to vyplývá ze zjištěných důkazů.
(12) V případě, že při ohlášení změny podle odstavce 1 není postupováno podle
odstavce 2 a právní účinky změny v evidenci půdy by jinak nastaly v rámci rozhodného
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období pro plnění povinností pro poskytnutí dotace podle jiného právního předpisu, může
uživatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o aktualizaci evidence půdy požádat
Fond o vydání nového oznámení. Zmeškání lhůty nelze prominout. Tímto způsobem se bude
na návrh uživatele postupovat v případě, kdy nedojde k provedení původně ohlášené změny
nebo její části nebo k odložení právních účinků mimo rozhodné období pro plnění povinností
pro poskytnutí dotace podle jiného právního předpisu. Novým oznámením nemůže být
způsobena újma žádnému z uživatelů, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas.
(13) Ohlášení změny je možno podat též v elektronické podobě prostřednictvím
elektronické aplikace Fondu, ke které zřídí Fond přístup na požádání. Žádost o provedení
změny podaná prostřednictvím elektronické aplikace Fondu přístupné způsobem umožňujícím
dálkový přístup nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.
(14) Jestliže v důsledku ohlášení změny podle odstavce 1 mají být aktualizovány údaje
týkající se půdního bloku, Fond takovou změnu provede s právními účinky vyplývajícími
z ohlášení změny, která tuto změnu vyvolala.
(15) Fond může na základě vlastního zjištění s využitím dostupných
ortofotografických map, družicových nebo leteckých měřických snímků, měření v terénu
upravit průběh hranice půdního bloku.
§ 4c
Provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení
(1) Kontrolu zákonných požadavků na hospodaření podle předpisů Evropské unie
uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícího společná pravidla
pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54) provádí podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost,
odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém55) příslušný kontrolní orgán
na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise56).
(2) Příslušný kontrolní orgán56) zprávu o kontrole provedené podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie57) (dále jen „zpráva o kontrole“) vypracuje bezodkladně po ukončení
kontroly podle kontrolního řádu a předá ji Fondu do konce lhůty stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie57). Zpráva o kontrole se předá v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem58) odpovědného pracovníka podepsaná
odpovědným pracovníkem příslušného kontrolního orgánu56).
(3) Zprávu o kontrole vypracuje příslušný kontrolní orgán56) samostatně za každou
provedenou kontrolu podle požadavků stanovených v příslušném předpisu Evropské unie
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy
přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky.
(4) Zpráva o kontrole obsahuje vedle údajů stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný
administrativní a kontrolní systém57)
a) výčet kontrolovaných požadavků podle příslušného předpisu Evropské unie uvedeného
v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy
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přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54) bez ohledu na to, zda bylo zjištěno
jejich porušení nebo nikoliv; v případě, že bylo zjištěno porušení kontrolovaného požadavku,
příslušný kontrolní orgán uvede popis zjištěného porušení kontrolovaného požadavku a dále
uvede hodnocení
1. rozsahu porušení, a to ve stupních porušení malého, středního nebo velkého rozsahu,
2. závažnosti porušení, a to ve stupních porušení málo závažné, středně závažné nebo vysoce
závažné,
3. trvalosti porušení, a to ve stupních porušení odstranitelné nebo neodstranitelné,
4. zda bylo porušení nedbalostní nebo úmyslné podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní
a kontrolní systém59),
5. opakovanosti porušení, přičemž v případě opakovaného porušení téhož požadavku uvede
i rok, ve kterých byl tento požadavek v posledních třech letech porušen,
b) celkové hodnocení provedené kontroly s ohledem na zjištěná porušení podle písmene a);
příslušný kontrolní orgán56) v celkovém hodnocení uvede
1. celkové porušení příslušného předpisu Evropské unie uvedeného v přímo použitelném
předpise Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky54), a to ve stupních porušení zanedbatelné, malé, střední nebo
velké na základě hodnocení rozsahu, závažnosti a trvalosti porušení podle písmene a) bodů 1
až 3,
2. celkový počet úmyslných a celkový počet nedbalostních porušení,
3. celkový počet opakovaných porušení.
(5) Příslušný kontrolní orgán56) ověří v databázi podle § 3 odst. 10 u fyzické osoby
shodu osobního jména, příjmení a rodného čísla, a u právnické osoby shodu názvu právnické
osoby a identifikačního čísla. U zahraniční právnické osoby, jíž nebylo přiděleno identifikační
číslo, se použije náhradního numerického identifikátoru, který zajistí jednoznačnost
identifikace kontrolované osoby.
(6) Ministerstvo poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušným
kontrolním orgánům56) z databáze vedené podle § 3 odst. 9 údaje o výši a předmětu dotace
poskytnuté jednotlivým osobám, jakož i o podaných žádostech o poskytnutí dotace, a to
za účelem výběru těchto osob k provedení kontroly podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie61).
____________________
58)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů
§ 26
Ohlašovací povinnost na základě povolení k zacházení
(1) Osoby, které jsou oprávněny zacházet s návykovými látkami a přípravky
na základě povolení k zacházení, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví
na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu10a).
a) do konce února za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o výrobě, pěstování a spotřebě
návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich
zásob, pokud tyto osoby v uplynulém kalendářním roce s těmito látkami nezacházely, postačí
tuto skutečnost písemně oznámit Ministerstvu zdravotnictví,
b) do konce dubna odhad výroby, pěstování a dovozu návykových látek a přípravků v příštím
kalendářním roce; pro přípravky uvedené v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových
látek se uvede pouze odhad výroby; v případě předpokladu překročení původního odhadu
výroby a dovozu jsou tyto osoby povinny odhad výroby a dovozu neprodleně navýšit; tyto
odhady mohou být upraveny10b) Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek2a),
c) do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o dovozu a vývozu návykových
látek a přípravků za uplynulý kalendářní měsíc, s výjimkou přípravků uvedených v příloze
č. 8 nebo léčivých přípravků s obsahem uvedené látky kategorie 1.
(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na osoby zacházející s návykovými látkami
a přípravky uvedenými v § 5 odst. 7. Tyto osoby jsou povinny předávat Ministerstvu
zdravotnictví údaje uvedené v odstavci 1.
(3) Osoby, které jsou oprávněny zacházet s návykovými látkami a přípravky
na základě povolení k zacházení, a osoby, u kterých se pro jejich činnost nevyžaduje vydání
povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 5 odst. 7, jsou povinny
informovat neprodleně Ministerstvo zdravotnictví
a) o odcizení návykových látek a přípravků,
b) o zvláštních okolnostech, například o neobvyklých objednávkách a transakcích s těmito
látkami,
c) na základě jeho žádosti o dalších podrobnostech vztahujících se k činnostem, které jsou
předmětem povolení k zacházení.
(4) Při ukončení činnosti, ke které se vyžaduje povolení k zacházení nebo v případě
osob podle § 5 odst. 7, je osoba, která tuto činnost vykonávala, povinna podat do 30 dnů od
ukončení této činnosti mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. a).
Zemře-li podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno povolení k zacházení, přechází
povinnost podat mimořádné hlášení podle odstavce 1 písm. a) na odpovědnou osobu nebo
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na jejího zástupce a v případě, že tyto osoby nemohou tuto povinnost splnit, pak přechází
na správce dědictví.
§ 27
Ohlašovací povinnost osob provozujících lékárnu
(1) Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat Státnímu ústavu pro kontrolu
léčiv do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob
návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových
látek, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8
nařízení vlády o seznamu návykových látek. Roční hlášení se podává na formuláři vydaném
Státním ústavem pro kontrolu léčiv písemně nebo v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu10a). Pokud tyto osoby
v uplynulém kalendářním roce s těmito látkami nezacházely, postačí tuto skutečnost písemně
oznámit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
(2) Při ukončení činnosti lékárny10c) je osoba, která tuto činnost provozovala, povinna
podat do 30 dnů od ukončení této činnosti Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv mimořádné
hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1.
§ 29
Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí
Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny
předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování, písemně nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního
právního předpisu10a).
a) do konce května
1. výměru pozemků osetých mákem setým nebo konopím pro sklizeň v příslušném
kalendářním roce, včetně názvu použité odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla katastrálního
území10h), nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence
půdy10i),
2. odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím
kalendářním roce,
b) v průběhu vegetace a sklizně nebo při zneškodňování sklizené makoviny údaje o výměře
pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny ponechané na pozemku nebo
sklizené nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy10g), čísla parcely, názvu
a čísla katastrálního území10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu
půdního bloku, evidence půdy 10i), a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich
zneškodnění; pokud osoba pěstující mák setý zpětně neodebere makovinu pocházející
z vyčištěných semen, přechází povinnost předat hlášení při zneškodňování makoviny
na osobu, která provedla čištění makových semen,
c) do konce prosince příslušného kalendářního roku
1. výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků,
ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g)
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čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku,
případně dílu půdního bloku evidence půdy10i),
2. množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí,
3. hmotnost, sklizňový rok makoviny nebo konopí prodaného nebo jinak převedeného
a identifikační údaje nového nabyvatele.
§ 30
Ohlašovací povinnost při vývozu a dovozu makoviny
Každý, kdo uskutečnil vývoz nebo dovoz makoviny, je povinen předat Ministerstvu
zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení
o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí. Čtvrtletní hlášení se podává
na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu10a).
§ 31
Forma hlášení
(1) Hlášení se podávají na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví,
s výjimkou hlášení podle § 27, která se podávají na formulářích vydávaných Státním ústavem
pro kontrolu léčiv, s výjimkou hlášení podle § 27a, která se podávají na formulářích vydaných
Veterinárním ústavem, a s výjimkou hlášení podle § 29, a to písemně nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu
10a)
.
(2) Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzor formuláře
pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí (§ 29) a způsob vyplňování a nakládání
s uvedeným formulářem.
§ 43a
Působnost orgánů státní správy
(1) Ministerstvo zdravotnictví mimo činnosti stanovené tímto zákonem dále v oblasti
návykových látek a přípravků,
a) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí krajského úřadu a Státního ústavu
pro kontrolu léčiv v případech uvedených v § 40 odst. 5 a 6,
b) poskytuje Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek
1. čtvrtletně údaje týkající se dovozu a vývozu omamných látek,11c) psychotropních látek11d)
přílohy č. 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek a přípravků obsahujících tyto látky
za uplynulé 3 měsíce,
2. jednou za rok do 30. června údaje týkající se produkce, výroby, pěstování, spotřeby, stavu
zásob a zadržených množství omamných látek a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulý
kalendářní rok,11e)
3. jednou za rok do 30. června údaje týkající se výroby, stavu zásob, dovozu a vývozu
psychotropních látek a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulý kalendářní rok,11f)
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4. do 30. června odhad potřeby omamných látek,11g) psychotropních látek11h) a přípravků
obsahujících tyto látky na následující kalendářní rok a jejich doplňky11i) během kalendářního
roku,
c) spolupracuje s příslušnými orgány státu dovozce a vývozce.
(2) Policie České republiky
a) informuje Ministerstvo zdravotnictví o všech důležitých skutečnostech nezbytných pro jeho
rozhodování podle tohoto zákona, zejména o odcizení návykových látek a přípravků
a o pokusech o jejich odcizení,
b) je kdykoliv oprávněna dálkově prostřednictvím určeného kontaktního pracoviště v případě
zjištění konopí nebo přípravku s obsahem konopí u osoby vznést požadavek vůči registru
pro léčivé přípravky s omezením vedenému podle zákona o léčivech6), zda je tato osoba
vedena mezi osobami, kterým byl vydán individuálně připravovaný léčivý přípravek
s obsahem konopí pro léčebné použití; takovému požadavku registr neprodleně vyhoví
a bezúplatně požadovaný údaj sdělí; v případě, že je tato osoba vedena mezi osobami, kterým
byl vydán individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití,
registr dále bezúplatně sdělí datum vydání a celkové vydané množství individuálně
připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití.
(3) Úřady Celní správy České republiky
a) informují prostřednictvím Generálního ředitelství cel Ministerstvo zdravotnictví o všech
důležitých skutečnostech nezbytných pro jeho rozhodování podle tohoto zákona,11j) zejména
o případech zajištění11o) návykových látek a přípravků,
b) poskytují prostřednictvím Generálního ředitelství cel informace o dovozu nebo vývozu
návykových látek a přípravků Ministerstvu zdravotnictví.
(4) Státní ústav pro kontrolu léčiv
a) uděluje licenci k pěstování konopí pro léčebné použití; tato licence obsahuje uvedení
plochy, čísla parcely, názvu katastrálního území, názvu použité registrované odrůdy
a identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku podle evidence využití
půdy,
b) kontroluje soulad pěstování konopí pro léčebné použití s podmínkami stanovenými podle
§ 24a odst. 2 a soulad zpracování a skladování konopí pro léčebné použití s pravidly správné
výrobní praxe a kontroluje jeho zabezpečení proti krádeži a zneužití v rámci ochrany
veřejného zdraví,
c) vykupuje veškerou úrodu vypěstovaného a sklizeného konopí pro léčebné použití, jehož
jakost je doložena osvědčením podle § 24b odst. 1, a to nejpozději do 4 měsíců po jeho
sklizni,
d) vyváží konopí pro léčebné použití za podmínek stanovených tímto zákonem,
e) zajišťuje bezpečné skladování, přepravu a distribuci konopí pro léčebné použití, a to
i prostřednictvím jiných osob na základě smlouvy,
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f) oznamuje Ministerstvu zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané
zaručeným elektronickým podpisem podle jiného právního předpisu10a)
1. do konce února za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o množství vypěstovaného,
zpracovaného, zneškodněného, přijatého, vydaného konopí pro léčebné použití, včetně
vývozu, obchodu, stavu a pohybu jeho zásob,
2. do konce dubna odhad produkce konopí pro léčebné použití na následující kalendářní rok;
uvedený odhad může být upraven10b) Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek 2a),
3. do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce měsíční hlášení o vývozu konopí pro
léčebné použití za uplynulý kalendářní měsíc.
____________________
10a)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády
č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
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Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
§3
Základní pojmy
(1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá
o informaci.
(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci
neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací2).
(3) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část
v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu
na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového
nebo audiovizuálního.
(4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.
(5) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být
vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat
umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového
přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle
knihovního zákona2a).
(6) Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce
souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu
odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších
důležitých rysech).
(7) Strojově čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového
souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt,
rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů
a jejich vnitřní struktury.
(8) Otevřeným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru,
který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn
veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených
v datovém souboru.
(9) Otevřenou formální normou se pro účely tohoto zákona rozumí pravidlo, které
bylo vydáno písemně a obsahuje specifikace požadavků na zajištění schopnosti různých
programových vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat.
(10) Metadata jsou pro účely tohoto zákona data popisující souvislosti, obsah
a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času.
(11) Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované
způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu,
jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány
v národním katalogu otevřených dat.
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§ 4b
Poskytování informací zveřejněním
(1) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích,
ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být
jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné
a vhodné, zveřejní povinný subjekt spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují.
Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy.
(2) Povinné subjekty zveřejňují informace obsažené v jimi vedených nebo
spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě
zákona každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti,
ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů,
jako otevřená data. Povinné subjekty zaevidují tyto informace v národním katalogu
otevřených dat. Seznam informací podle věty první stanoví prováděcí právní předpis.
§ 4c
Národní katalog otevřených dat
(1) Národní katalog otevřených dat je informační systém veřejné správy
přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup sloužící k evidování informací
zveřejňovaných jako otevřená data.
(2) Správcem národního katalogu otevřených dat je Ministerstvo vnitra.
§ 21
(1) Vláda vydá nařízení, kterým upraví součinnost orgánů státní správy s obcemi
při zajišťování povinností obcí podle § 5 tohoto zákona.
(2) Vláda stanoví nařízením zásady stanovení úhrad a licenčních odměn
za poskytování informací.
(3) Vláda stanoví nařízením seznam informací podle § 4b odst. 2 zveřejňovaných
jako otevřená data.
(3) (4) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou
a) strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
b) osnovu popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d),
c) formu a datový formát údajů pro zpřístupnění nebo předání informací podle § 5 odst. 6.
Přechodné ustanovení
Povinný subjekt zveřejní informace podle § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona, jako otevřená data a zaeviduje tyto
informace v národním katalogu otevřených dat do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
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Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
Hlášení místa pobytu
§ 77
(1) Místem hlášeného pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je azylové
zařízení, do něhož je ministerstvem umístěn, nebo zařízení pro zajištění cizinců anebo
přijímací středisko, ve kterém je zajištěn.
(2) Žadatel o udělení mezinárodní ochrany žádá o změnu místa hlášeného pobytu
písemnou žádostí podanou ministerstvu. Při žádosti o změnu místa hlášeného pobytu je
žadatel o udělení mezinárodní ochrany povinen
a) sdělit příjmení, jméno, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo průkazu žadatele o
udělení mezinárodní ochrany a předpokládanou dobu ubytování,
b) předložit doklad o zajištění ubytování podle odstavce 5 a
c) předložit průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany.
(3) Ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního
předpisu34) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je
podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci.
(4) Ministerstvo zamítne žádost o změnu místa hlášeného pobytu, jestliže zjistí
skutečnost odůvodňující pochybnosti o dosažitelnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany
pro účely řízení o udělení mezinárodní ochrany v novém místě hlášeného pobytu nebo zjistí,
že předložené listiny obsahují nepravdivou skutečnost.
(5) Za doklad o zajištění ubytování se pro účely tohoto zákona považuje doklad
a) o vlastnictví bytu nebo domu,
b) o oprávněnosti užívání bytu nebo domu, nebo
c) jímž je písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu, s jeho
úředně ověřeným podpisem, kterým je žadateli o udělení mezinárodní ochrany udělen souhlas
s ubytováním; v tomto případě musí ubytování splňovat požadavky stanovené v § 100 písm.
d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
(6) Úředně ověřený podpis na písemném potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo
oprávněným uživatelem bytu nebo domu, se nevyžaduje, pokud
a) oprávněná osoba podepíše doklad před pověřeným pracovníkem ministerstva,
b) doklad je podáván elektronicky a je podepsaný uznávaným elektronickým podpisem
způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu35), nebo
c) doklad je dodán prostřednictvím datové schránky.
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(7) Ministerstvo rozhodne o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu, byl-li zápis
proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů,
nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností nebo na návrh vlastníka. Rozklad proti
rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek.
(8) Po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 7 se za místo hlášeného pobytu
považuje sídlo ministerstva.
(9) Ministerstvo oznámí útvaru policie do 3 pracovních dnů změnu místa hlášeného
pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.
_______________________

§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
35)
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Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů
§ 31
Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů
(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) doklad potvrzující účel pobytu na území,
c) prostředky k pobytu na území (§ 13),
d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
e) fotografie; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince,
f) souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na
území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče,
zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě
společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na
jeho vůli nezávislých předložit.
(2) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem výzkumu je cizinec, který
je držitelem povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území jiného členského
státu Evropské unie29), povinen předložit
a) dohodu o hostování uzavřenou s výzkumnou organizací, která má sídlo na území tohoto
členského státu,
b) náležitosti podle odstavce 1 písm. a) a e),
c) písemné vyjádření výzkumné organizace (§ 42f odst. 1) o účelu jeho pobytu na území a
d) na požádání doklady uvedené v odstavci 4.
(3) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání je cizinec
povinen předložit náležitosti podle odstavce 1 písm. a), c) až e) a doklad o zápisu do
příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30).
(4) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec na požádání dále povinen
předložit
a) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní
zachovalosti (§ 174) vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž
cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné
prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; doklad nelze vyžadovat od cizince
mladšího 15 let,
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b) doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
(5) Povinnost předložit k žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů prostředky k
pobytu na území podle odstavce 1 písm. c) se nevztahuje na manžela azylanta nebo osoby
požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2), jehož manželství s
azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany vzniklo před vstupem na území, na
nezletilé dítě azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany nebo na nezletilé dítě
manžela azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany. Namísto cestovního dokladu
podle odstavce 1 písm. a) jsou cizinci uvedení ve větě první k žádosti o udělení víza k pobytu
nad 90 dnů oprávněni předložit i jiný doklad vydaný státem, jehož jsou občanem nebo v němž
pobývají, z něhož lze zjistit údaje o jejich totožnosti a občanství.
(6) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí doklad o
vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné
potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím
úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může
být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem
popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona
určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty
první podáváno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem; to
neplatí, je-li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky způsobem, se kterým jiný
právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu52).
(7) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad o
cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám
uvedeným v § 180j. Současně je povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného,
uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené
v § 180j odst. 4.
§ 71
(1) Za doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území se považuje doklad
prokazující, že příjem cizince je pravidelný a úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním
posuzovaných osob pobývajících na území [§ 42c odst. 3 písm. c)] nebude nižší než součet
částek životních minim9d) cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky
normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním
právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných
odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob. Jde-li
o cizince podle § 66 může být tento doklad nahrazen dokladem o příslibu poskytnutí
prostředků k zajištění trvalého pobytu na území z prostředků veřejných rozpočtů. Za příjem
podle věty první se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním
minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti,
podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu
příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije. Příjem cizince
lze prokázat zejména potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného čistého měsíčního
výdělku, jde-li o příjmy ze závislé činnosti, nebo daňovým přiznáním z příjmů fyzických
osob, jde-li o příjmy ze samostatné činnosti. Pokud nelze prokázat příjem jiným věrohodným
způsobem, lze jako doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu předložit výpisy z účtu
vedeného v bance za posledních 6 měsíců, ze kterých vyplývá, že cizinec takovými příjmy
disponuje, nebo platební výměr daně z příjmu.
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(2) Dokladem o zajištění ubytování podle § 70 odst. 2 písm. f) se rozumí doklad
o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné
potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím
úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může
být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem
popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona
určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li
oprávněná osoba podle věty první souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva.
Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, musí být
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem; to neplatí, je-li potvrzení dodáno
prostřednictvím datové schránky způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky
vlastnoručního podpisu52).
§ 87i
(1) K žádosti o povolení k trvalému pobytu občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný
příslušník předloží
a) cestovní doklad,
b) doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87g odst. 1, jde-li o občana Evropské unie,
nebo doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87h odst. 1, jde-li o jeho rodinného
příslušníka,
c) fotografie a
d) doklad o zajištění ubytování.
(2) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí doklad
o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné
potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím
úředně ověřeným podpisem, kterým je občanu Evropské unie1b) nebo jeho rodinnému
příslušníku udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno pouze v objektu,
který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem popisným nebo evidenčním,
popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování
nebo rekreaci. Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba podle věty první
souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu
podle věty první podáváno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým
podpisem; to neplatí, je-li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky způsobem, se
kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu52).
§ 102
Oznámení ubytování

(1) Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho
ubytování; oznámení učiní útvaru policie.
(2) Povinnost oznámit ubytování lze splnit
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a) předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu,
b) předložením stejnopisu listinného dokumentu podepsaného cizincem podle § 103 písm. b);
povinnost cizince podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího
tiskopisu se na podepsání stejnopisu, který bude předložen policii, vztahuje obdobně,
c) prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím
internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu; vyplněný
elektronický formulář musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem způsobem, se
kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu52) ubytovatele nebo
osoby oprávněné k podepisování za ubytovatele, nebo
d) prostřednictvím datové schránky v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.
(3) Jde-li o ubytovatele, který má ubytování jako předmět podnikatelské činnosti,
oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového přístupu uvedeného v odstavci 2 písm. c), jeli takový přístup zřízen a funkční.
(4) Pokud cizinec u ubytovatele vyplnil a podepsal přihlašovací tiskopis a ubytovatel
neoznamuje ubytování cizince způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a), uschová ubytovatel
přihlašovací tiskopis po dobu 6 let od ubytování cizince
_______________________

§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
52)
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Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
§3
(1) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) obsahuje údaje stanovené
tímto zákonem a digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Občanský průkaz
uvedený v § 2 odst. 2 písm. c) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a fotografii občana.
(2) Údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození,
rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované partnerství (dále
jen „partnerství“). U občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození21);
název místa a okresu nebo kód státu narození se zapisuje podle stavu3a) ke dni podání žádosti
o vydání občanského průkazu. U občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území
České republiky, se trvalý pobyt do občanského průkazu nezapisuje,
b) úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud
byly zapsány ve tvaru uvedeném v odstavci 3,
c) datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu,
který jej vydal,
d) strojově čitelné údaje zapisované
1. do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: kód dokladu, kód vydávajícího státu, číslo
dokladu, kontrolní číslice, datum narození, kontrolní číslice, pohlaví, datum platnosti,
kontrolní číslice, státní občanství, celková kontrolní číslice, příjmení, jméno, popřípadě jména
občana; kontrolní číslice a celková kontrolní číslice jsou číselným vyjádřením vybraných
údajů ve strojově čitelné zóně,
2. do 2D kódu: číslo občanského průkazu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový
kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.
(3) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do občanského průkazu druhé jméno,
zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno
s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení.
(4) Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství,
tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.
(5) Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší
odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy,
označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) nebo vědeckou hodnost. Titul nebo
vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem.
Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a nelze-li je všechny z důvodu
nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí občan, které z nich se zapíší.
(6) Do kontaktního elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále lze
zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis.
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(7) Do kontaktního elektronického čipu lze zapsat data pro vytváření
elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis
obsahujícím data pro ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto datům
a s daty nezbytně nutnými pro užívání elektronického podpisu. Data a kvalifikovaný
certifikát podle věty první zapisuje do kontaktního elektronického čipu držitel
občanského průkazu.
(7) (8) Do kontaktního elektronického čipu lze zapsat kryptografické klíče spolu
s certifikátem sloužícím k autentizaci držitele občanského průkazu vůči informačním
systémům, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb25) kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, (dále jen „autentizační certifikát“)
odpovídajícím
těmto
klíčům.
K
zápisu
kryptografických
klíčů
a autentizačního certifikátu je oprávněn pouze držitel občanského průkazu.
(8) (9) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat
všechny požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíší.
(9) (10) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat
jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.
§4
Vydávání občanského průkazu
(1) Občanský průkaz vydává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený
Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), v jehož
obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého
pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
c) Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze
zjistit,
d) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části, ve
městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa trvalého pobytu
občana, který nabyl státní občanství udělením2) a bezprostředně poté požádal o vydání
prvního občanského průkazu, popřípadě Úřad městské části Praha 1, nemá-li nebo neměl-li
občan trvalý pobyt na území České republiky.
(2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) může
občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána, vyřizuje
žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci
občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních
dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti se současně pořídí
digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana
určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii
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pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím
datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“). Současně s digitální fotografií
se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním
úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu.
Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu
do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována.
Při pořízení podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo fotografem
platí obdobně požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana,
popřípadě jeho podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud
digitalizovaná podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů
nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny,
neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup
požádá. Lze-li postupovat podle věty deváté, žádost lze podat místně příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném
ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Není-li žádost v elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky, musí být
podepsána uznávaným elektronickým podpisem4).
(3) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) může
občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle odstavce 1.
K tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan
předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana,
zobrazující občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez
brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě
minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení,
stanovené prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě
z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí
zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být
podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán.
(4) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný
zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan
mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana
mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně
ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce
vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností,
u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření
spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že
není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný
zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může
o vydání občanského průkazu požádat rovněž podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo
člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24).
(5) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana
předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li
o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b), může jiná osoba předložit
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žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje
při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.
§ 18a
(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi
staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to
na základě písemné žádosti16b). Údaj vedený v § 17 odst. 2 písm. q) se poskytuje za období
posledních 2 let.
(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) adresu místa trvalého pobytu,
e) rozsah požadovaných údajů.
(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana16d). Úředně ověřený
podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před
orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.
(4) Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není
způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, mohou žádost o poskytnutí údajů podle
odstavce 2 podat osoby uvedené v § 8 odst. 2.
(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem;
formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost
doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým
podpisem4).
(7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci občanských průkazů provede
záznam o datu výdeje a subjektu, který údaje poskytl.
___________________
4)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
25)
§ 2 písm. j) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
§ 30a
(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi
staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to
na základě písemné žádosti.19a) Údaj vedený v § 29 odst. 2 písm. f) se poskytuje za období
posledních 2 let.
(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození,
c) číslo platného cestovního dokladu,
d) adresu místa trvalého pobytu,
e) rozsah požadovaných údajů.
(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana19c). Úředně ověřený
podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před
orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.
(4) Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat podpůrce
na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování
občana bylo schváleno soudem28), za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není
způsobilý k podání žádosti, opatrovník27) a za občana mladšího 15 let osoby uvedené v § 22
odst. 1 písm. b).
(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem;
formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost
doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým
podpisem16b).
(7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci cestovních dokladů provede
záznam o datu výdeje a orgánu, který údaje poskytl.
(8) Pro poskytování údajů z evidence diplomatických a služebních pasů se odstavce 1
až 7 použijí obdobně.
____________________
16b)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
§ 60
(1) Žádosti podle § 21 odst. 2, § 47v a podle § 49 se podávají na tiskopisu
předepsaném ministerstvem.
(2) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon stanoven tiskopis, lze podání
nebo jiný úkon učinit též
a) se souhlasem příslušného orgánu sociálně-právní ochrany na počítačové sestavě, která má
údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s předepsaným tiskopisem,
b) v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
služeb68), pokud z charakteru podání nebo jiného úkonu vyplývá, že je lze učinit v
elektronické podobě; příslušný orgán sociálně-právní ochrany je povinen zveřejnit tyto
tiskopisy v elektronické podobě, přičemž je povinen tyto tiskopisy zveřejnit vždy na portálu
veřejné správy69), pokud ministerstvo zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě.
____________________
68)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
§ 16a
Elektronické dražby
(1) Dražbu lze uskutečnit i elektronicky.
(2) Elektronická dražba probíhá na adrese ve veřejné datové síti, kde se
prostřednictvím technického zařízení nebo programového vybavení realizuje přechod
vlastnického nebo jiného práva, přičemž dražebník je povinen zajistit jednoznačně
identifikovatelný přenos datových zpráv od účastníků dražby.
(3) Na úkonech učiněných při elektronické dražbě je možné úředně ověřený podpis
nahradit zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb (uznávaný elektronický podpis)18).
(4) (3) Při elektronické dražbě dražebník v dražební vyhlášce stanoví rovněž
a) způsob registrace dražitelů,
b) způsob elektronické dražby,
c) čas zahájení a ukončení elektronické dražby, během kterého lze zvyšovat podání,
d) způsob určení vydražitele v případě podle § 23 odst. 10, § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 věty
třetí,
e) termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo
prokázáno.
(5) (4) Podmínky postupu při elektronické dražbě stanoví ministerstvo vyhláškou.
____________________
18)
§ 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon)
§ 94
Použití úpravy hlavy I
(1) Ustanovení § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2, § 13 až 15, § 18 odst. 2 a 4, § 27
odst. 8, § 27a, § 27b, § 28, § 29, § 30 odst. 1 a 3 a § 40 až 44 platí přiměřeně
i pro pořizovatele databáze.
(2) Ustanovení § 3 písm. a) platí přiměřeně i pro pořizovatele databáze, která je
součástí právního předpisu.
§ 94
Použití úpravy hlavy I
Ustanovení § 3 písm. a), § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2, § 13 až 15, § 18
odst. 2 a 4, § 27 odst. 8, § 27a, § 27b, § 28, § 29, § 30 odst. 1 a 3 a § 40 až 44 platí
přiměřeně i pro pořizovatele databáze.
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 94 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na databáze chráněné zvláštním právem
pořizovatele databáze pořízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
§8
Poskytnutí údajů z informačního systému
(1) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a
za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje z
informačního systému se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud nestanoví
zvláštní právní předpis jinak. Údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu
evidence obyvatel se poskytuje pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis23).
(2) Subjekty, které získávají údaje z informačního systému podle zvláštního právního
předpisu,
a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost
stanovenou v tomto předpisu,
b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo
zpracováváním.
(3) Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad,
obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním
systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. q),
nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. p),
které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě
blízké se poskytují údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. r), s) a t). Osobou blízkou se pro účely
tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
(4) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat
ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel
po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem8), nebo podá prostřednictvím
zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu8a) a čísla
elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
(5) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také
osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo
ministerstvu; v takovém případě žadatel prokáže svou totožnost a žádost podepíše před
orgánem příslušným k jejímu převzetí. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému lze
podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy8b); v tomto případě musí obyvatel
provést svoji autentizaci pomocí bezpečnostního osobního kódu8c), pokud má bezpečnostní
osobní kód zadán, a identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné správy
žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa podání
žádosti.
(6) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také v
listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu
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nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem9). Úředně ověřený
podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí
žádosti podle věty první.
(7) V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být
údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození,
c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou
identifikaci; v případě, že žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného
dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu,
d) adresa místa pobytu.
(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že
není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný
zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen
domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem5e). Za obyvatele může
rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně
ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá osoba uvedená ve větě první, druhé
nebo třetí, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o
poskytnutí údajů.
(9) Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby ze
zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána.
(10) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence obyvatel formou
přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o obyvateli, který není jednoznačně
identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany práv osob v řízení před soudem.
(11) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím
jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 10 nepoužijí.
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(12) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a odstavců 8 až 10 se provede v
informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty podle
odstavce 1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty první lze na žádost obyvatele poskytnout
za období 2 let zpětně od data podání žádosti obyvatele.
(13) V případech, kdy byly podle odstavce 1 na základě zvláštního právního
předpisu9a) poskytnuty z informačního systému údaje nezbytné pro zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů9b) nebo práv a svobod druhých,
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o
poskytnutí údajů osobám podle odstavců 3 až 6 a 8 a krajským úřadům, obecním úřadům obce
s rozšířenou působností a ohlašovnám nebo jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit
zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto
ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu
orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů,
nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního
právního předpisu9c). Správce informačního systému má k tomuto záznamu o poskytnutí
údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle
zvláštního právního předpisu5).
(14) Subjekt, kterému mají být údaje z informačního systému poskytnuty podle
odstavce 13, je povinen správci informačního systému oznámit údaje umožňující identifikaci
subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále
oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 13
písm. a) až f).
(15) Prohlášení a oznámení podle odstavců 13 a 14 mohou být zaslána i
elektronickými prostředky.
(16) Diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky, s
výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen
„zastupitelský úřad“) a Ministerstvo zahraničních věcí k zajištění práv občana, který se v
zahraničí ocitl v ohrožení života nebo zdraví, je bez finančních prostředků nebo se jinak ocitl
v nouzi nebo v situaci, která vinou přírodní katastrofy, hromadného neštěstí nebo nepříznivé
politické anebo humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování s rodinou
nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v zahraničí9d), anebo k zajištění
informovanosti příbuzných v případě úmrtí občana v zahraničí využívají z informačního
systému tyto údaje:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě
jiného zákonného zástupce, sourozenců a manžela, popřípadě partnera.
(17) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup Ministerstvu zahraničních věcí ČR pro potřeby Česko-německého fondu budoucnosti
k zajištění odškodnění osob oprávněných jako oběti nucené a otrocké práce v průběhu druhé
světové války, údaje z informačního systému evidence obyvatel o občanech České republiky
v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky datum
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
e) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa trvalého pobytu manžela a dítěte, pokud
jsou tito v době poskytnutí údajů naživu.
(18) Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na kontaktním místě
veřejné správy, a k elektronickému zpracování jejího podání je oprávněno kontaktní místo
veřejné správy využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel a údaj o rodném
příjmení z informačního systému.
§ 8b
Zprostředkování kontaktu

(1) Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu
(dále jen „kontaktující osoba“) zprostředkuje ministerstvo požadovaný kontakt jiným
občanem uvedeným v žádosti (dále jen „kontaktovaná osoba“) s využitím základního registru
obyvatel.
(2) Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné
příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod pro
zprostředkování kontaktu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné
identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo
narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti
prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.
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(3) Podpis na žádosti musí být úředně ověřen9); to neplatí, žádá-li občan o
zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou
působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost.
(4) Je-li žádost podána elektronicky, musí být podepsána uznávaným elektronickým
podpisem8). Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované
podle zvláštního právního předpisu8a), musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla
elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
(5) Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním
systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí
informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu
místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej
kontaktující osoba uvedla. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti podle odstavce 2 vedle
adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto
adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; adresa místa
trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to
kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti podle odstavce 2. Ministerstvo sdělí kontaktující
osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.
(6) V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v
informačním systému jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky
a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za
nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě,
že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou
nebo za mrtvou, a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké podle odstavce 2 zjistí,
že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě
údaj o datu, místu a okrese úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den úmrtí, popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl v
rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení
nezvěstnosti; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu úmrtí a
místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.
§ 10
(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která
je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na
referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou
si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít
jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu11)
označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“). V případech
stanovených tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny.
(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu
uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.
(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo
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osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo
není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho
narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo
trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením
otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.
(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí
se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan
narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje
také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě,
jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s
porodem12b).
(5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého
pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu
sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. V
případě osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte
stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého
pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí.
(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen
a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"),
který obsahuje údaje o
1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého
pobytu občana,
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u
fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným
obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;
c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa
trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí
souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za
oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt
uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je
provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona.14)
Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.
(7) Pokud
průkazem, oddělí
vydá potvrzení o
objektu změnu v

občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským
ohlašovna vyznačenou část24)občanského průkazu a současně občanovi
změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku
počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle
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odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby.
(8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu,
odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu
doručeno do vlastních rukou.
(9) Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech
nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním
systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich
odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní,
rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.
(10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný
zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana,
jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí
změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
(11) Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož
oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e), nebo jím pověřený zmocněnec na
základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.9)
(12) Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto
skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to neplatí v
případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského
úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění
podepíše uznávaným elektronickým podpisem8) nebo dodá prostřednictvím datové
schránky8a) způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu29). Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím
pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy9). Dnem
ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení
o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto
sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
§ 10b
(1) Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na
kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.
(2) Adresu podle odstavce 1, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě
trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.
(3) Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to
neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má
žádost podle věty první formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným
elektronickým podpisem8) nebo dodá prostřednictvím datové schránky8a). Žádost může
rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být
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doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu5o), byly písemnosti doručovány; v
opačném případě se jedná o datum podání žádosti.
(4) Adresu podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s
rozšířenou působností správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely
doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu.
____________________
8)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
29)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
§ 11
Dotace
(1) Fond poskytuje dotace v souladu s tímto zákonem, zákonem o zemědělství,
nařízeními vlády vydanými k jejich provedení a podle přímo použitelných předpisů Evropské
unie upravujících financování společné zemědělské politiky21).
(2) Při rozhodování o poskytování dotací má Fond postavení orgánu veřejné správy.
(3) Na řízení o poskytnutí dotace a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro vydání
rozhodnutí, ustanovení o povinnosti umožnit účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí
ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ustanovení o vyrozumění účastníků řízení
o provádění důkazů mimo ústní jednání, ustanovení o provedení záznamu o provedení důkazu
listinou a ustanovení o vydání usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na místě podle
správního řádu.
(4) Dotace na opatření, jehož součástí je vypracování a předložení projektu žadatelem
o dotaci, poskytuje Fond na základě dohody o poskytnutí dotace, která obsahuje
a) identifikační údaje žadatele,
b) identifikační údaje Fondu,
c) poskytovanou částku,
d) účel, na který je poskytovaná částka určena,
e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,
f) další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit,
g) datum uzavření dohody.
(5) Na uzavření dohody o poskytnutí dotace podle odstavce 4 není právní nárok.
Pokud Fond žádosti o dotaci před datem uzavření dohody podle odstavce 4 nevyhoví, sdělí
písemně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody nevyhovění. V případě, že by toto sdělení
Fondu bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej
usnesením zruší.
(6) Fond při provádění programů podpory aktivit, které jsou financovány výhradně
z národních zdrojů na základě pověření ministerstva podle § 2d zákona o zemědělství,
poskytuje finanční prostředky na základě dohody o poskytnutí dotace.
(7) Fond i příjemce dotace jsou povinni po dobu 10 let uchovávat doklady prokazující
poskytnutí a užití dotace.
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(8) Žádost o poskytnutí dotace a další podání lze podat také v elektronické podobě
prostřednictvím elektronické aplikace Fondu, ke které zřídí Fond přístup na požádání. Žádost
o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace Fondu
přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání uznávaným
elektronickým podpisem.
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Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
§ 48
(1) Ministerstvo zdravotnictví předává údaje, které mu byly poskytnuty podle § 47b,
poskytovatelům zdravotních služeb k plnění jejich úkolů v oblasti předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění na základě žádosti. Žádost poskytovatele zdravotních služeb i údaje
předávané Ministerstvem zdravotnictví na základě této žádosti jsou předávány způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) Žádost podle odstavce 1 musí kromě náležitostí stanovených správním řádem
obsahovat jméno, popřípadě jména, příjmení a další dostupné identifikační údaje subjektu,
o kterém mají být údaje předány, případně informace potřebné k vyhledání požadovaných
údajů, požadovaný rozsah údajů o tomto subjektu, a účel, ke kterému jsou údaje požadovány,
a uznávaný elektronický podpis osoby oprávněné jednat za poskytovatele zdravotních služeb.
(3) Ministerstvo zdravotnictví ověří žadatele v jím vedeném registru poskytovatelů
zdravotních služeb, posoudí oprávněnost žádosti a odůvodněnost požadovaného rozsahu
údajů a v případě kladného vyhodnocení předá požadované údaje. Pokud Ministerstvo
zdravotnictví žádost vyhodnotí jako nedůvodnou nebo omezí rozsah požadovaných údajů,
sdělí tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb.
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Změna zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
§ 117
Žádosti a oznámení podle § 92 až 94, § 98 až 102, § 108 až 112, § 114 až 116, § 123d,
123e a 123f může podat žadatel nebo držitel řidičského oprávnění i poštou nebo elektronickou
formou. V takovém případě musí být podpis žadatele nebo držitele řidičského oprávnění
na žádosti nebo oznámení v listinné podobě úředně ověřen nebo ověřen podle zvláštního
právního předpisu34). Doklad totožnosti žadatel nebo držitel řidičského oprávnění nepřikládá.
____________________
34)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
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Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
§3
Informační systémy veřejné správy
(1) Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, které
slouží pro výkon veřejné správy. Jsou jimi i informační systémy zajišťující činnosti podle
zvláštních zákonů.1)
(2) Správci informačních systémů veřejné správy jsou ministerstva, jiné správní úřady
a územní samosprávné celky (dále jen „orgány veřejné správy“).
(3) Zákon se nevztahuje na informační systémy veřejné správy vedené
a) zpravodajskými službami,2)
b) Policií České republiky při plnění jejích úkolů,3)
c) celními orgány při plnění jejich úkolů, s výjimkou správy cel, daní a jiných peněžitých
plnění a správního řízení,
d) orgány činnými v trestním řízení v souvislosti s trestním řízením3a), s výjimkou evidence
Rejstříku trestů3b),
e) Policií České republiky a Vězeňskou službou České republiky při poskytování zvláštní
ochrany a pomoci ohroženým osobám podle zvláštního právního předpisu3c),
f) Ministerstvem financí v rámci činnosti podle zvláštního právního předpisu o boji proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění
mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany
základních lidských práv a boje proti terorismu,
g) Národním bezpečnostním úřadem, zpravodajskou službou nebo Ministerstvem vnitra
při provádění bezpečnostního řízení a vedení evidencí podle zvláštního zákona5),
h) v působnosti Ministerstva obrany, při činnostech vykonávaných podle zvláštních právních
předpisů6),
i) Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem
spravedlnosti a Generální inspekcí bezpečnostních sborů při zpracování osobních údajů
příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu6a),
j) správními úřady a orgány územních samosprávných celků v přenesené působnosti
při činnostech souvisejících se zajišťováním obrany státu podle zvláštního právního
předpisu6b),
k) orgány veřejné správy a právnickými osobami, pokud jsou používané výlučně k podpoře
krizového řízení6c).,
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l) Generální inspekcí bezpečnostních sborů při plnění jejích úkolů18).
(4) Mají-li informační systémy uvedené v odstavci 3 písm. b) až k) vazby na jiné
informační systémy veřejné správy realizované prostřednictvím informačních činností,
vztahuje se na ně zákon pouze v rozsahu těchto vazeb, nestanoví-li zvláštní právní předpisy
jinak.
(5) Zákon se nevztahuje na provozní informační systémy správců informačních
systémů veřejné správy, s výjimkou vazeb provozních informačních systémů na informační
systémy veřejné správy.
(6) Zákon se rovněž nevztahuje na informační systémy veřejné správy nakládající
s utajovanými informacemi5).
(7) Práva a povinnosti správců a provozovatelů informačních systémů
při zpracovávání informací v informačních systémech stanovené zvláštními zákony7) nejsou
tímto zákonem dotčeny.
(8) Provozovatel je povinen při provozování informačního systému [§ 2 písm. d)]
zajišťovat ochranu a bezpečnost informací v rámci provozovaného informačního systému.
§9
(1) Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými
evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají orgány veřejné správy, které jsou správci nebo
provozovateli těchto systémů (dále jen „správci“), na požádání úplný nebo částečný výpis
ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému. Z informačních
systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou neveřejnými evidencemi, rejstříky nebo
seznamy, vydávají správci, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, na požádání úplný nebo
částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému
osobě, které se zápis přímo týká, nebo osobě, která je podle zvláštního právního předpisu
oprávněna žádat informaci uvedenou v zápisu, a to v rozsahu tímto zvláštním právním
předpisem stanoveném.
(2) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen „výpis“)
nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není
v elektronické podobě označené uznávanou elektronickou značkou11b) správce zabezpečené
způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat (dále jen „výstup z informačního
systému veřejné správy“), ověřují a ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
na žádost vydávají kontaktní místa veřejné správy. S přihlédnutím k současným technickým
podmínkám mohou kontaktní místa veřejné správy vydávat ověřené výstupy i z ostatních
registrů veřejné správy, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy.
(3) Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy (dále jen „ověřený
výstup“) se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému
veřejné správy z elektronické do listinné podoby (§ 9a).
(4) Výpis v listinné podobě a ověřený výstup podle odstavce 3 jsou veřejnými
listinami.
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§ 9b
Povinnosti ověřujícího
(1) Ti, kteří vydávají ověřené výstupy (dále jen „ověřující“), jsou povinni
při ověřování výstupu z informačního systému veřejné správy používat pouze takové
technické zařízení, které výstup z informačního systému veřejné správy, který má být ověřen,
zobrazí do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný tak, aby jeho interpretace
odpovídala zápisu v informačním systému veřejné správy.
(2) Ověřující je povinen provést veškeré úkony potřebné k tomu, aby ověřil tu
skutečnost, že výstup z informačního systému veřejné správy je označen uznávanou
elektronickou značkou11b) správce, že tato uznávaná elektronická značka je platná a její
kvalifikovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn a výstup z informačního systému veřejné
správy nebyl následně změněn zabezpečen způsobem zajišťujícím integritu, případně
původ dat.
(3) Při vydávání ověřených výstupů na základě výpisů podle § 9 odst. 1 věty druhé je
ověřující povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost. Jde-li o právnickou
osobu, zjišťuje její existenci a totožnost osob jednajících jejím jménem.
(4) Ověřující je povinen vést evidenci vydaných ověřených výstupů. Evidence
obsahuje alespoň tyto údaje:
a) pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z informačního
systému veřejné správy,
b) datum vyhotovení doložky o ověření,
c) je-li žadatelem fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození a dále, jméno, příjmení
a datum narození osoby, jejíž totožnost byla pro účely vydání ověřeného výstupu ověřena,
včetně druhu a čísla průkazu, jímž byla totožnost zjištěna, je-li ověření totožnosti předepsáno;
je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu nebo název, adresu sídla, identifikační
číslo, je-li přiděleno, a jméno, příjmení, datum narození osoby nebo osob, jednajících jménem
této právnické osoby, nebo osoby jednající za právnickou osobu jejím jménem na základě
zastoupení,.
d) číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je založena uznávaná elektronická
značka, kterou je výstup z informačního systému veřejné správy označen, unikátní u daného
akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, a obchodní firmu akreditovaného
poskytovatele certifikačních služeb, který tento kvalifikovaný systémový certifikát vydal.
§ 9c
Povinnosti orgánů veřejné správy, které jsou správci nebo provozovateli informačních
systémů veřejné správy
(1) Správci jsou povinni předat ověřující osobě na požádání bezodkladně výstup
z informačního systému veřejné správy a opatřený datem a časem s uvedením hodiny, minuty
a sekundy, kdy byl výstup vytvořen, a datem a časem s uvedením hodiny, minuty a sekundy
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okamžiku, ke kterému správce odpovídá za soulad výstupu se stavem zápisu v informačním
systému veřejné správy (dále jen „okamžik platnosti údajů“), a označený uznávanou
elektronickou značkou11b) zabezpečený způsobem zajišťujícím integritu, případně původ
dat.
(2) Správci odpovídají za soulad výpisu, který vydávají podle § 9, nebo výstupu
z informačního systému veřejné správy se stavem zápisu v informačním systému veřejné
správy k okamžiku platnosti údajů.
(3) Správci jsou povinni uvědomit neprodleně ověřující osoby o tom, že hrozí
nebezpečí zneužití dat pro vytváření uznávané elektronické značky11b) správce.
(4) (3) Správci informačních systémů veřejné správy, které jsou neveřejnými
evidencemi, rejstříky nebo seznamy, jsou povinni předat ověřující osobě výstup
z informačního systému veřejné správy tak, aby byl tento výstup z informačního systému
veřejné správy v průběhu předání odpovídajícím způsobem skryt před třetími osobami.
____________________
11b)
Zákon o elektronickém podpisu.
18)
§ 2 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů.
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Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích
§6
(1) Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních
komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho
provozuje, na území České republiky
a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu,
přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
(2) Je-li silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo provozováno na pozemních
komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu19)
po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce, odstavec 1 se nepoužije.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše silniční motorové vozidlo nebo
přípojné vozidlo do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka silničního
vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako
provozovatel silničního vozidla, pokud
a) technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla
schválena,
b) je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) týkající se takového
vozidla,
c) byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané
hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
d) silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském
informačním systému20) nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato
informace není zjištěna postupem podle § 5 odst. 7 a,
e) provozovatel silničního vozidla má na území České republiky
1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu,
přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
(4) Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel musí obsahovat
a) údaj o druhu a kategorii silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem,
typ silničního vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu silničního vozidla, číslo
schválení technické způsobilosti silničního vozidla a účel, pro který je silniční vozidlo určeno,
b) údaje o vlastníkovi silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a),
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c) údaje o provozovateli silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a), není-li vlastník
současně provozovatelem tohoto vozidla,
d) u silničních motorových vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie1a) záznamovým zařízením, též žádost o vydání paměťové karty podniku a
e) úředně ověřený podpis nebo uznávaný elektronický podpis21) žadatele, je-li žádost podána
v listinné podobě; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání
žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.
(5) K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží
a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
1. technický průkaz silničního vozidla,
2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,
3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán,
i technický průkaz tohoto silničního vozidla,
4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti
jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo
5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou
vozidel podle § 40 odst. 2 až 4,
c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5),
e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce
přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České
republiky,
f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního
prostředku z jiného členského státu a
g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu
vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a).
(6) Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru
silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným
podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele21) zmocnitele nebo
podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při
právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky
vlastnoručního podpisu27).
(7) Vzor žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel stanoví
prováděcí právní předpis.
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§8
Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla
(1) Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí
obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového
vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný
s dosavadním nebo novým vlastníkem,
b) v případě přechodu vlastnického práva na základě
1. žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo
2. oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví
k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.
(2) Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10
pracovních dnů ode dne
a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí
soudu v dědickém řízení.
(3) Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla obsahuje vedle obecných
náležitostí podání údaje o novém vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla podle § 4
odst. 2 písm. a); je-li provozovatel totožný s novým vlastníkem silničního vozidla, údaje
o provozovateli se v žádosti neuvádí. Žádost podle odstavce 1 písm. a) podaná v listinné
podobě musí být opatřena úředně ověřenými podpisy nebo uznávanými elektronickými
podpisy21); to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti
ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.
(4) K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží
a) v případě převodu vlastnického práva
1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní, a
3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5), není-li
silniční vozidlo vyřazené z provozu,
b) v případě přechodu vlastnického práva
1. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a
2. doklady podle písmene a); technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla se
přikládají, má-li je žadatel k dispozici.
(5) K oznámení se přiloží doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu
a technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, má-li je Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových k dispozici.
(6) Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka
silničního vozidla podle odstavce 1 písm. a) písemnou plnou mocí, musí být plná moc
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opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele21)
zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis
spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky
vlastnoručního podpisu27).
(7) K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se může vedle žadatelů
uvedených v odstavci 1 písm. a) připojit další osoba, pokud nabyla vlastnické právo
k silničnímu vozidlu před podáním žádosti ve lhůtě podle odstavce 2, a
a) vlastnické právo k silničnímu vozidlu nabyla tato osoba v rámci výkonu podnikatelské
činnosti zcizitele, nebo
b) je tato osoba podnikatelem a osoba, která na ní vlastnictví převedla, má být zapsána jako
provozovatel silničního vozidla.
____________________
21)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
27)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
§6
Oznámení
(1) Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen „oznamovatel“), je povinen předložit
oznámení záměru (dále jen „oznámení“) příslušnému úřadu. Pokud je záměr navrhován
na území více krajů, zasílá oznamovatel oznámení Ministerstvu životního prostředí (dále jen
„ministerstvo“). V tomto případě ministerstvo rozhodne o tom, který krajský úřad je příslušný
k provedení posouzení, a postoupí mu neprodleně oznámení k dalšímu řízení.
(2) Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel povinen předložit jeho
oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je
podepsána uznávaným elektronickým podpisem4a). Náležitosti oznámení podlimitního záměru
stanoví příloha č. 3a k tomuto zákonu.
(3) Příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím
k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k tomuto zákonu sdělí do 15 dnů oznamovateli, zda bude
podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.
(4) Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru písemně a na technickém
nosiči dat, popřípadě zaslat elektronickou poštou (dále jen „v elektronické podobě“), a to
v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem. Náležitosti oznámení záměru
podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c) a e) stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu. Pokud se jedná
o záměr, který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, musí oznamovatel vždy
uvést nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu
na životní prostředí.
(5) Oznamovatel může předložit oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4
k tomuto zákonu, a to v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem.
U záměrů a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) může oznamovatel předložit místo
oznámení dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) podle
přílohy č. 4 k tomuto zákonu; v tomto případě se dále postupuje podle § 8. U záměrů, které
podléhají posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky podle
§ 11, se oznámení předkládá vždy.
(6) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 4 nebo odstavce 5 věty první,
zajistí příslušný úřad do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zveřejnění informace
o oznámení podle § 16 a na internetu vždy zveřejní alespoň textovou část oznámení. Příslušný
úřad v téže lhůtě zašle kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům. Orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen
„orgán kraje“) v téže lhůtě zašle kopii oznámení ministerstvu.
(7) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní
samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
nemusí přihlížet.
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____________________
4a)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
§ 31e
Seznam výrobců baterií a akumulátorů
(1) Seznam výrobců baterií a akumulátorů (dále jen „Seznam výrobců“) je veřejný
seznam, který vede ministerstvo. Návrh na zápis do Seznamu výrobců je povinen podat každý
výrobce.
(2) Návrh na zápis do Seznamu výrobců se podává ministerstvu do 60 dnů ode dne
prvního uvedení baterií nebo akumulátorů, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných
do vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených, na trh
a) ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě, nebo
b) v elektronické podobě označené uznávanou elektronickou značkou nebo podepsané
uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu podepsané
způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu30c).
(3) Návrh na zápis do Seznamu výrobců obsahuje
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, adresu
místa trvalého pobytu, adresu místa podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a kopii
podnikatelského oprávnění; je-li fyzická osoba zapsána v obchodním rejstříku, též kopii
výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce,
b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla,
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, jeli v tomto rejstříku zapsána,
c) skupiny baterií nebo akumulátorů, které výrobce uvádí na trh,
d) značku baterií nebo akumulátorů zařazených do jednotlivých skupin baterií nebo
akumulátorů,
e) způsob plnění povinností výrobce podle § 31k odst. 1 písm. a) nebo b) a
f) popis způsobu zajištění zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, materiálového
využití odpadních baterií nebo akumulátorů a informování konečného uživatele.
(4) Ministerstvo provede zápis výrobce do Seznamu výrobců do 30 dnů ode dne
doručení návrhu, který splňuje všechny náležitosti uvedené v odstavci 3, a nejpozději do 30
dnů od provedení zápisu zveřejní tuto skutečnost na úřední desce ministerstva.
(5) Nesplňuje-li návrh na zápis náležitosti uvedené v odstavci 3, vyzve ministerstvo
výrobce, aby ve lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratší než 15 pracovních dnů,
návrh upřesnil nebo doplnil, a zároveň jej poučí, jak to má učinit.
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(6) Výrobce, který je povinen podat návrh na zápis do Seznamu výrobců, je povinen
oznámit ministerstvu jakékoliv změny údajů předložených podle odstavce 3 do 30 dnů
od jejich uskutečnění. V téže lhůtě je povinen oznámit ministerstvu, že zanikly důvody
pro jeho vedení v Seznamu výrobců.
(7) Ministerstvo na základě oznámení podle odstavce 6 nebo na základě vlastního
zjištění provede změnu v zápisu do Seznamu výrobců nebo vyřazení ze Seznamu výrobců.
(8) Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam výrobců na portálu veřejné správy
v tomto rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu;
obchodní firmu nebo název, jde-li o právnickou osobu,
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) značku baterií nebo akumulátorů, které výrobce uvádí na trh,
d) skupinu baterií nebo akumulátorů, které výrobce uvádí na trh,
e) způsob plnění povinností výrobce podle § 31k, včetně uvedení právnické osoby oprávněné
k provozování kolektivního systému podle § 31l, jejímž prostřednictvím plní své povinnosti,
f) informaci o splnění povinnosti zaslání roční zprávy a
g) dosažení úrovně zpětného odběru, pokud se jedná o výrobce přenosných baterií nebo
akumulátorů.
(9) Distributor baterií nebo akumulátorů, včetně baterií nebo akumulátorů
zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených,
nepocházejících od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců nebo od výrobců, kteří plní své
povinnosti prostřednictvím kolektivního systému podle § 31k odst. 1 písm. c), má práva
a povinnosti výrobce stanovené v tomto dílu zákona.
(10) Pokud výrobce plní všechny své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému
podle § 31k odst. 1 písm. c), nevztahuje se na něho povinnost uvedená v odstavci 1. Údaje
o výrobcích plnících své povinnosti prostřednictvím provozovatele systému podle § 31k
odst. 1 písm. c), které ministerstvo získává od osoby oprávněné k provozování kolektivního
systému podle § 31l, zpřístupní podle odstavce 8.
(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců.
§ 37i
Seznam výrobců elektrozařízení
(1) Výrobce, na kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona, je povinen
podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen „Seznam“) v rozsahu
podle odstavce 3. Namísto výrobce podle § 37g písm. e) bodu 4 (dále jen „zahraniční
výrobce“) podává návrh na zápis do Seznamu svým jménem pověřený zástupce, kterého si
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tento výrobce určil v souladu s § 37q odst. 1. Seznam je informačním systémem veřejné
správy. Správcem Seznamu je ministerstvo.
(2) Návrh na zápis do Seznamu podává výrobce nebo pověřený zástupce podle § 37q
odst. 1 ministerstvu k rozhodnutí v listinné podobě a současně v elektronické podobě, nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního
právního předpisu30c) nebo prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního
právního předpisu58) způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky
vlastnoručního podpisu30c), a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1.
Návrh na zápis do Seznamu může ministerstvu způsobem podle věty první rovněž podat
pověřený zástupce podle § 37q odst. 2. Výrobce není povinen podat návrh na zápis
do Seznamu, jestliže jeho povinnosti plní pověřený zástupce podle § 37q odst. 2, který je
v Seznamu zapsán.
(3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu,
adresu sídla, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo, pokud byla přidělena, jdeli o fyzickou osobu,
b) obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo osoby a daňové identifikační
číslo, pokud byla přidělena, jde-li o právnickou osobu,
c) identifikační údaje zahraničního výrobce nebo osoby podle § 37q odst. 2 věty první, pokud
návrh podává pověřený zástupce podle § 37q odst. 1 nebo 2, a písemné pověření, na jehož
základě byl pověřený zástupce určen; pro rozsah identifikačních údajů zahraničních osob se
použijí přiměřeně písmena a) a b),
d) skupinu elektrozařízení,
e) druh elektrozařízení podle toho, zda je elektrozařízení určeno k použití v domácnostech
nebo mimo domácnosti,
f) značku elektrozařízení,
g) použitý způsob prodeje elektrozařízení,
h) způsob plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona,
i) způsob zajištění financování podle § 37n, 37o a 37p a doklady o něm.
(4) Plní-li výrobci nebo pověření zástupci své povinnosti stanovené v tomto dílu
zákona prostřednictvím právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), která dosud není
zapsána v Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení, podávají návrh na zápis do Seznamu
spolu s touto právnickou osobou. Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) se v tomto
případě zapisuje do Seznamu a její zápis je součástí zápisu výrobců nebo pověřených
zástupců podle věty první. Výrobci nebo pověření zástupci, kteří plní své povinnosti
stanovené v tomto dílu zákona prostřednictvím právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c),
která je zapsána v Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení, návrh na zápis do Seznamu
nepodávají. Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) vkládá do Seznamu dálkovým
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přístupem údaje o výrobcích a pověřených zástupcích podle odstavce 3 písm. a) až g). Osoba,
jejíž údaje byly vloženy do Seznamu podle věty čtvrté, se pro účely odstavců 2 a 7, § 37j odst.
3 a § 37q odst. 2 považuje za zapsanou v Seznamu. Ministerstvo údaje podle věty čtvrté
zpřístupní postupem podle odstavce 7.
(5) Osoba zapsaná v Seznamu provádí dálkovým přístupem změny údajů
předložených podle odstavce 3 písm. c) až i) do 30 dnů od jejich uskutečnění. Změna je
potvrzena, pokud ministerstvo do 30 pracovních dnů od jejího provedení nevyzve osobu
zapsanou v Seznamu k doložení podkladů prokazujících, že plnění jejích povinností
stanovených v tomto dílu zákona je zajištěno. Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit
ministerstvu, že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu, do 30 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala. Změny údajů o výrobcích a pověřených zástupcích vložených do Seznamu
právnickou osobou podle § 37h odst. 1 písm. c) v souladu s odstavcem 4 nebo jejich výmaz
provede tato právnická osoba dálkovým přístupem do 30 dnů ode dne, kdy změna nebo důvod
k výmazu osoby nastaly.
(6) Ministerstvo na základě oznámení nebo vlastního zjištění provede rozhodnutím
změnu v zápisu v Seznamu, pokud jde o údaje podle odstavce 3 písm. d), e), h) a i), nebo
osobu, u které zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly, ze Seznamu vyřadí.
Ustanovení odstavce 5 tím není dotčeno. Ministerstvo provádí na základě údajů získaných ze
základních registrů změny údajů zapsaných v Seznamu podle odstavce 3 písm. a) a b);
rozhodnutí se v tomto případě nevydává.
(7) Seznam je veřejně přístupný. Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam na portálu
veřejné správy v tomto rozsahu:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, jde-li o fyzickou osobu;
obchodní firma a právní forma, jde-li o právnickou osobu,
b) adresa sídla,
c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
d) skupina elektrozařízení,
e) způsob plnění povinností výrobce podle § 37h odst. 1, včetně uvedení právnické osoby
podle § 37h odst. 1 písm. c), jejímž prostřednictvím plní své povinnosti,
f) údaj o tom, zda se jedná o výrobce, pověřeného zástupce nebo právnickou osobu podle
§ 37h odst. 1 písm. c),
g) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název zahraničního výrobce nebo osoby podle
§ 37q odst. 2 věty první, je-li v Seznamu zapsán jejich pověřený zástupce.
(8) Pro účely zápisu do Seznamu ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování podle odstavce 3 písm. h)
a i).
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§ 38b
Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik
(1) Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik (dále jen „Seznam
povinných osob“) je veřejný seznam, který vede ministerstvo. Návrh na zápis do Seznamu
povinných osob je povinna podat každá povinná osoba podle § 38 odst. 3.
(2) Návrh na zápis do Seznamu povinných osob se podává ministerstvu do 60 dnů ode
dne prvního uvedení pneumatik na trh nebo prvního uvedení pneumatik na trh spolu
s vozidlem, a to
a) ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě, nebo
b) v elektronické podobě označené uznávanou elektronickou značkou nebo podepsané
uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu podepsané
způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu30c),.
c) prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu58).
(3) Návrh na zápis do Seznamu povinných osob obsahuje
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, adresu
místa trvalého pobytu, adresu místa podnikání, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
a kopii podnikatelského oprávnění,
b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla,
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
c) značku pneumatik, které povinná osoba uvádí na trh,
d) popis způsobu zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění odpadních
pneumatik a informování konečného uživatele.
(4) Ministerstvo provede zápis povinné osoby do Seznamu povinných osob do 30 dnů
ode dne doručení návrhu, který splňuje všechny náležitosti uvedené v odstavci 3, a nejpozději
do 30 dnů od provedení zápisu zveřejní tuto skutečnost na úřední desce ministerstva.
(5) Nesplňuje-li návrh na zápis náležitosti uvedené v odstavci 3, vyzve ministerstvo
povinnou osobu, aby ve lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratší než 15 pracovních
dnů, návrh upřesnila nebo doplnila.
(6) Povinná osoba zapsaná v Seznamu povinných osob je povinna oznámit
ministerstvu změnu údajů předložených podle odstavce 3 nebo skutečnost, že zanikly důvody
pro její vedení v Seznamu povinných osob, a to do 30 dnů od vzniku takové změny nebo
skutečnosti.
(7) Ministerstvo na základě oznámení podle odstavce 6 nebo na základě vlastního
zjištění provede změnu zápisu v Seznamu povinných osob nebo povinnou osobu ze Seznamu
povinných osob vyřadí.
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(8) Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam povinných osob na portálu veřejné
správy.
(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob.
§ 38d
Vydávání oprávnění k provozování kolektivního systému
(1) Ministerstvo vydá oprávnění k provozování kolektivního systému na základě
žádosti osoby (dále jen „žadatel“), která prokáže splnění podmínek stanovených
pro provozovatele systému tímto zákonem.
(2) Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému se podává
u ministerstva ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě, nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního
právního předpisu30c) nebo prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního
právního předpisu58) způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky
vlastnoručního podpisu30c). Žádost obsahuje obchodní firmu, právní formu, adresu sídla,
identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, a seznam všech společníků žadatele s uvedením
jejich podílu na základním kapitálu a na hlasovacích právech nebo seznam všech akcionářů
žadatele, včetně výše jejich podílu na základním kapitálu a na hlasovacích právech. K žádosti
se připojí
a) společenská smlouva nebo zakladatelská listina, je-li žadatelem společnost s ručením
omezeným, nebo stanovy, je-li žadatelem akciová společnost,
b) výpis z obchodního rejstříku žadatele a výpis emise zaknihovaných akcií žadatele ne starší
než 7 dní, je-li žadatelem akciová společnost,
c) poslední výroční zpráva žadatele, pokud existuje,
d) čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek podle § 38c odst. 5, 6, 7 a 9 a společníků
o splnění podmínek podle § 38c odst. 3, 10 a 11,
e) vzor smlouvy
1. o společném plnění,
2. o zřízení místa zpětného odběru pneumatik a
3. o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí v případě, že
k zajišťování společného plnění povinností povinných osob, které uvádějí na trh pneumatiky,
bude využívána spolupráce s obcemi,
f) popis způsobu zajišťování společného plnění zahrnující zejména
1. popis technických, organizačních a finančních opatření, kterými zajistí společné plnění
povinností povinných osob při zpětném odběru použitých pneumatik, zpracování a využití
odpadních pneumatik,
2. uzavřené smlouvy se zpracovateli a zařízeními pro využití odpadních pneumatik,
3. popis způsobu zajištění informování konečného uživatele a posledního prodejce,
4. popis způsobu vedení evidencí podle § 38f,
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5. podrobný popis předpokládaného finančního zajištění společného plnění povinností
povinných osob, které uvádějí na trh pneumatiky, v jednotlivých letech platnosti oprávnění,
6. podrobný popis způsobu a četností kontrol funkčnosti kolektivního systému,
7. předpokládaný počet uzavřených smluv o společném plnění a předpokládané množství
pneumatik, pro něž bude zajišťováno společné plnění v prvních třech letech platnosti
oprávnění k provozování kolektivního systému, a
8. předpokládané množství odpadních pneumatik, pro které bude zajištěno zpracování
a využití v prvních třech letech platnosti oprávnění k provozování kolektivního systému.
(3) Osoba, které bylo vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému, je
povinna oznámit ministerstvu jakékoli změny údajů předložených podle odstavce 2 do 30 dnů
od okamžiku, kdy nastaly. Má-li změna vliv na obsah oprávnění k provozování kolektivního
systému, vydá ministerstvo rozhodnutí o změně tohoto oprávnění.
(4) Seznam vydaných oprávnění k provozování kolektivního systému s vyznačením
jejich platnosti a rozhodnutí o jejich zrušení, jakož i obsah těchto oprávnění a rozhodnutí
s výjimkou údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo na které se vztahuje
zákon o ochraně osobních údajů, zveřejňuje ministerstvo na portálu veřejné správy.
(5) Účastníkem řízení o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému je
pouze žadatel. Účastníkem řízení o změně oprávnění k provozování kolektivního systému je
pouze osoba, jíž bylo oprávnění vydáno.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému.
____________________
30c)
§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
30c)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
58)
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
§ 14
Seznam osob
(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna
podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo
využití odpadu z obalů (dále jen „Seznam“) v rozsahu podle odstavce 3.
(2) Návrh na zápis do Seznamu se podává Ministerstvu životního prostředí nejpozději
do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1
a) ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě na technickém nosiči
dat, nebo
b) v elektronické podobě označené uznávanou elektronickou značkou nebo podepsané
uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu podepsané
způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu13a).
(3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje
a) jméno a příjmení, adresa bydliště, místo podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen
„identifikační číslo“) bylo-li přiděleno, a úředně ověřená kopie podnikatelského oprávnění,
například živnostenský list, jde-li o fyzickou osobu; je-li fyzická osoba zapsána v obchodním
rejstříku, též výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,
b) obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
a výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, jde-li o právnickou osobu a je-li v tomto
rejstříku zapsána,
c) popis zajištění zpětného odběru podle § 10 odst. 1,
d) způsob informování spotřebitelů podle § 10 odst. 2,
e) popis zajištění využití odpadů z obalů podle § 12,
f) doklad o zaplacení registračního poplatku (§ 30 odst. 1),
g) z jakého materiálu je vyroben obal, který uvádí na trh nebo do oběhu, a zda je určen
k prodeji spotřebiteli.
(4) Je-li navrhovatelem fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem
mimo území České republiky, může podat návrh podle odstavce 1 v anglickém jazyce.
(5) Nesplňuje-li návrh náležitosti podle odstavců 2 a 3 nebo údaje podle odstavce 3
písm. c), d), e) a g) nejsou dostačující pro posouzení, zda je navrhovatelem zajištěno plnění
povinností stanovených tímto zákonem, Ministerstvo životního prostředí vyzve navrhovatele,
aby ve lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratší než 30 dnů, návrh doplnil nebo
upřesnil. Zároveň jej poučí, jak to má učinit. Nedoplní-li nebo neupřesní-li navrhovatel návrh
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ve stanovené lhůtě, Ministerstvo životního prostředí provede zápis do Seznamu na základě
dostupných údajů, a vznikne-li pochybnost, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností
stanovených tímto zákonem, vyzve Ministerstvo životního prostředí příslušný kontrolní orgán
ke kontrole.
(6) Ministerstvo životního prostředí provede zápis navrhovatele do Seznamu do 30
dnů ode dne doručení návrhu, který splňuje všechny náležitosti podle odstavců 2 a 3 a který
obsahuje údaje dostačující pro posouzení, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností
stanovených tímto zákonem, a zároveň nejpozději do 14 dnů od provedení zápisu oznámí
navrhovateli provedení tohoto zápisu.
(7) Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí
jakékoli změny údajů předložených podle odstavce 3 do 14 dnů od jejich uskutečnění. V téže
lhůtě je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí, že zanikly zákonné důvody pro její
vedení v Seznamu.
(8) Ministerstvo životního prostředí na základě oznámení podle odstavce 7 nebo
na základě vlastních zjištění provede změnu v zápisu v Seznamu nebo vyřadí ze Seznamu
osobu, jejíž zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly.
(9) Seznam je veřejným seznamem. Každý má právo do něj nahlížet nebo si pořizovat
kopie či výpisy.
(10) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osobu, která
a) má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění na všechny obaly, které uvádí na trh nebo
do oběhu, nebo
b) uvádí obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli, pokud ve vztahu ke všem obalům
jí uváděným na trh nebo do oběhu prokazatelně plní povinnosti podle § 10 a 12 jiná osoba.
____________________
13a)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
13a)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních
§ 39a
Způsob vedení a obsah evidencí některých zbraní a střeliva, evidence vydaných a přijatých
zbraní a střeliva a evidence o provedených střelbách
(1) Evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní
držitel zbrojní licence a na které má vydán průkaz zbraně, se vede v listinné podobě
v záznamní knize nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou
podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované
elektronické časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis
provedla, a zařadí se do listinné evidence; evidence se uchovává po dobu 5 let, a to
i po skončení činnosti držitele zbrojní licence. Držitel zbrojní licence může vést evidenci
podle věty první s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní.
(2) Evidence vydaných a přijatých zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto
zbraní se vede v listinné podobě v knize výdeje a příjmu nebo v elektronické podobě, přičemž
obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které
nebylo vydáno kvalifikované elektronické časové razítko, se vytiskne, opatří se datem
a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí se do listinné evidence.
(3) Evidence o provedených cvičných střelbách se vede v listinné podobě v knize
střeleb nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány
uznávaným elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované elektronické
časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí
se do listinné evidence.
(4) Způsob vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis.
§ 50
Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
(1) Zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně může podnikatel
v oboru zbraní a střeliva přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu
na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení.
(2) Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se
sídlem nebo místem podnikání na území České republiky povoluje přepravu příslušný útvar
policie na základě žádosti podané s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní.
Podnikatel je povinen k žádosti o povolení přepravy předložit povolení nebo licenci
Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li podle zvláštního právního předpisu9) vydávány.
(3) Podnikateli se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky
povoluje přepravu Policejní prezidium na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise,
jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Žádost o povolení přepravy se podává
na zastupitelském úřadě České republiky nebo na Policejním prezidiu; žádost lze též podat
elektronicky bez použití elektronického podpisu je-li žádost podána v elektronické podobě,
nevyžaduje se podepsání.
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(4) Žádost o povolení přepravy předkládá podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3
nejpozději 10 pracovních dnů před předpokládaným zahájením přepravy. Žádost obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo
předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící
zbraň nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,
d) druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, které budou
přepravovány, a jejich předpokládaný počet,
e) předpokládané datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,
f) předpokládanou trasu přepravy,
g) druh dopravy a
h) způsob zabezpečení přepravy.
(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné nedostatky
v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku anebo
bezpečnosti, žádost o povolení přepravy zbraní nebo střeliva zamítne nebo rozhodnutím
stanoví jinou trasu přepravy; pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené
pro bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva, vydá příslušný útvar policie nebo Policejní
prezidium povolení podle odstavce 2. Povolení přepravy zbraní nebo střeliva musí být
přepravováno spolu se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní až
do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.
(6) Příslušný útvar policie může podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo
střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky vydat
povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podnikateli nebo od podnikatele v oboru zbraní
a střeliva se sídlem mimo území České republiky s platností na dobu až 3 let. Při podstatné
změně, hrubém nebo opakovaném porušení podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, nebo
vyžaduje-li to ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti, může být platnost povolení
rozhodnutím pozastavena nebo zrušena.
(7) Nejpozději 24 hodin před zahájením přepravy, nejpozději však do dvanácté hodiny
posledního pracovního dne před zahájením přepravy, je podnikatel uvedený v odstavcích 2
a 3 povinen ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu způsobem
uvedeným v odstavcích 2 a 3 údaje týkající se přepravy. Hlášení se podává na předepsaném
tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, musí doprovázet zbraně kategorie A, B
anebo C nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo
na požádání příslušným orgánům. Hlášení nepodává podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3,
který všechny údaje týkající se přepravy uvedl již v žádosti o povolení přepravy. Hlášení
obsahuje
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a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo
předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící
zbraň nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,
d) údaje umožňující identifikaci každé zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto
zbraní, včetně kategorie zbraně, a oznámení o tom, že tyto zbraně nebo střelivo byly
předmětem kontroly v souladu s Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních
palných zbraní,
e) datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,
f) trasu přepravy,
g) druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, jedná-li se o podnikatele se
zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem
podnikání na území České republiky, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména
lokalizační údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální
polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku a na osobu odpovědnou za přepravu
zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, která
má jazykové znalosti nejméně na úrovni A2 českého nebo anglického jazyka podle
společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
h) způsob zabezpečení přepravy a i) předchozí souhlas následujícího tranzitujícího nebo
přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje přepravu zbraní nebo střeliva po svém území
tímto předchozím souhlasem.
(8) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo
střeliva do těchto zbraní musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování
jeho pohybu, jedná-li se o silniční přepravu a je-li přepravováno více než 100 zbraní, více než
200 000 kusů střeliva nebo jakékoliv množství munice. Po celou dobu přepravy musí být
zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
(9) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3, kterému bylo vydáno povolení přepravovat
zbraně nebo střelivo, je povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo
do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Povinné požadavky na zabezpečení
zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví
prováděcí právní předpis; tím není dotčena přeprava zbraní nebo střeliva jako nebezpečného
nákladu podle zvláštního právního předpisu18).
(10) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní
se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, kterému bylo vydáno
dlouhodobé povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podle odstavce 6, podává po dobu
platnosti tohoto dokladu při každé další uskutečňované přepravě pouze hlášení podle odstavce
7.
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(11) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 je povinen neprodleně ohlásit příslušnému
útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, B
anebo C nebo střeliva do těchto zbraní.
(12) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavců 4 a 7 nebo jiných zjištěných
informací sledování přepravy zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní
a poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo
osobě zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní
na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.
(13) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu bylo vydáno povolení přepravovat
zbraně nebo střelivo, seznam zbraní nebo střeliva do těchto zbraní, které mohou být dovezeny
na území jednotlivých členských států bez jejich předchozího souhlasu.
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Změna zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
§ 17
Vyhlášení, obsah a podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji
a inovacích ustanovení obchodního zákoníku.
(2) Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, její obsah a podmínky,
popřípadě zrušení musí vyhlásit poskytovatel v Obchodním věstníku a prostřednictvím
informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a může ji zároveň uveřejnit jiným
způsobem. Vyhlášené podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nesmí
poskytovatel změnit. Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích musí
obsahovat zejména
a) platné znění programu schváleného vládou podle § 5 odst. 2 a 3 a posouzeného Evropskou
komisí nebo skupiny grantových projektů a dále předpokládanou dobu jejich zahájení
a ukončení,
b) požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů,
c) způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů,
d) soutěžní lhůtu podle tohoto zákona,
e) hodnotící lhůtu podle tohoto zákona,
f) místo převzetí zadávací dokumentace, místo a způsob podávání návrhů projektů a dobu,
v níž lze tyto návrhy podat,
g) název a sídlo poskytovatele a telefon a elektronickou adresu jeho kontaktního pracovníka.
(3) Poskytovatel může stanovit i další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji
a inovacích, které vyhlásí současně s podmínkami této soutěže uvedenými v odstavci 2.
Poskytovatel může stanovit způsob podání návrhů projektů podle zvláštního právního
předpisu20) v elektronické podobě jako výlučný pouze v případě, že tím neomezí některé
uchazeče.
(4) V případě, kdy by zveřejnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji
a inovacích mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací nebo obranu nebo bezpečnost
státu14), poskytovatel zadá řešení projektu na podkladě písemné výzvy vybraným právnickým
osobám, fyzickým osobám, organizačním složkám státu nebo územních samosprávných
celků, organizačním jednotkám ministerstva, zabývajícím se výzkumem a vývojem. K tomuto
postupu je nutný předchozí písemný souhlas Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(5) Návrh projektu je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace
nebo formou zvýšení výdajů organizační složky státu nebo územního samosprávného celku
nebo organizační jednotky ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, podle
rozpočtových pravidel.
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(6) Pro účely veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích je poskytovatel
oprávněn shromažďovat potřebné údaje o návrzích projektů a uchazečích včetně osobních
údajů jak v písemné, tak v elektronické podobě. Tyto údaje nejsou veřejně přístupnými
informacemi podle zvláštního právního předpisu12). Poskytovatel je povinen při
shromažďování, zveřejňování nebo jiném zpracování těchto údajů postupovat podle
zvláštních právních předpisů21). Rozsah údajů o návrzích projektů a údajů o uchazečích
určených ke zveřejnění musí poskytovatel vymezit v zadávací dokumentaci v souladu s tímto
zákonem a se zvláštními právními předpisy22). Z osobních údajů smí poskytovatel zveřejnit
pouze jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele a dalších
pracovníků podílejících se na navrhovaném projektu.
____________________
20)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu).
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Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
§ 37
Úkony účastníků a osob zúčastněných na řízení
(1) Účastníci a osoby zúčastněné na řízení mohou činit své úkony jakoukoli formou,
pokud zákon pro některé úkony určitou formu nestanoví. Předseda senátu může vždy uložit,
aby úkon byl proveden písemně nebo ústně do protokolu.
(2) Podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze
provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky
podle zvláštního zákona8). Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů
potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak
se k němu nepřihlíží. Činí-li takový úkon kolektivní orgán nebo osoba, za niž podle zvláštního
zákona nebo na jeho základě jedná kolektivní orgán, musí k němu být připojen opis usnesení
takového orgánu, jímž byl s obsahem podání vysloven souhlas.
(3) Z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje,
co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. Ten, kdo činí podání, (dále jen „podatel“)
v podání uvede o své osobě osobní údaje jen v nezbytném rozsahu; vždy uvede jméno,
příjmení a adresu, na kterou mu lze doručovat. Jiné osobní údaje uvede jen tehdy, je-li toho
třeba s ohledem na povahu věci, která má být soudem projednána. K podání musí být
připojeny listiny, kterých se podatel dovolává. Podání, které je třeba doručit ostatním
účastníkům a osobám na řízení zúčastněným, musí být předloženo v potřebném počtu
stejnopisů.
(4) Navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud
nerozhodl.
(5) Předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání
a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení
nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li
zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.
§ 43
Předvolání a předvedení
(1) Soud předvolává písemně nebo při jednání přítomné ústně. V naléhavých
případech může předvolání učinit také telefonicky, telegraficky, popřípadě elektronickou
cestou podepsané podle zvláštního zákona8) elektronicky.
(2) Nedostavil-li se ten, kdo byl předvolán, bez řádné omluvy, může být na příkaz
předsedy senátu předveden, byl-li o možnosti předvedení poučen. Předvedení zajistí
na náklady předváděného podle žádosti předsedy senátu orgán Policie České republiky nebo,
má-li být předveden příslušník ozbrojeného sboru, velitel nebo náčelník tohoto sboru.
____________________
8)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu).
98

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ACKA8JHE9PS)

Změna zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
§ 5a
Sběr reprodukčního materiálu
(1) Dodavatel je povinen oznámit pověřené osobě nejméně 15 dnů předem
a) konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního
materiálu z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo
testovaný reprodukční materiál,
b) konání odběru částí rostlin, jde-li o následně vegetativně množený selektovaný,
kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál,
c) sloučení reprodukčního materiálu (§ 5 odst. 4).
(2) V oznámení podle odstavce 1 dodavatel uvede
a) označení dodavatele; u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození,
obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání, liší-li se
od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firmu nebo název a adresu
sídla,
b) identifikační číslo dodavatele, je-li přiděleno,
c) číslo licence (§ 22) a registrační číslo dodavatele,
d) místo a časový interval předpokládané doby sběru semenného materiálu, odběru částí
rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení v jednom vegetačním
období; přesné datum oznámí dodavatel pověřené osobě nejméně 2 pracovní dny předem,
e) plánované maximální množství sebraného semenného materiálu, odebraných částí rostlin
a vyzvednutého sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.
(3) V případě sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání
sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, není-li vlastníkem zdroje sám dodavatel, musí
být součástí oznámení též písemný souhlas vlastníka zdroje reprodukčního materiálu s úředně
ověřeným podpisem, popřípadě elektronická podoba souhlasu podepsaného uznávaným
elektronickým podpisem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při
právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky
vlastnoručního podpisu,31) vlastníka zdroje reprodukčního materiálu nebo jeho oprávněného
zástupce.
(4) Jde-li o identifikovaný reprodukční materiál buku lesního, dubu letního a dubu
zimního, musí sběr v uznaných jednotkách na území České republiky probíhat minimálně
z 10 stromů v rámci uznané jednotky. Jde-li o selektovaný reprodukční materiál smrku
ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého, buku lesního, dubu letního a dubu zimního,
musí sběr v uznaných jednotkách na území České republiky probíhat minimálně z 20 stromů
v rámci uznané jednotky. Jde-li o semenné sady uznané na území České republiky, lze sběr
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provádět pouze v případě, kdy se na úrodě podílelo minimálně 50 % klonů v semenných
sadech borovice lesní, modřínu opadavého a smrku ztepilého a minimálně 30 % klonů
v semenných sadech ostatních lesních dřevin.
(5) Vzor oznámení podle odstavce 1 stanoví vyhláška.
____________________
31)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
§ 175
Podání a postoupení podání
(1) Účastník může učinit podání služebnímu funkcionáři, který je oprávněn ve věci
rozhodnout, a to písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem79). Za podmínky, že podání je do 3 dnů doplněno
způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí technických prostředků,
zejména prostřednictvím dálnopisu nebo telefaxu.
(2) Podání se posuzuje podle svého obsahu. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které
věci se týká a co se navrhuje. Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými
vadami, vrátí jej služební funkcionář účastníkovi, vyzve jej k jejich odstranění a poskytne mu
k tomu přiměřenou lhůtu.
(3) Podání je doručeno, jestliže je převzato služebním funkcionářem uvedeným
v odstavci 1. V případě, že jde o podání, pro něž je stanovena zákonná lhůta, považuje se
podání za doručené, jestliže je podáno na místo, které je k tomu účelu určeno nebo je k tomu
účelu obvyklé (podatelna bezpečnostního sboru nebo organizační části), anebo je držiteli
poštovní licence, zvláštní poštovní licence nebo jinému provozovateli poštovních služeb
podáno s označením „doporučeně“.
(4) Není-li služební funkcionář příslušný k rozhodnutí ve věci, je povinen postoupit
podání příslušnému služebnímu funkcionáři bezodkladně a uvědomit o tom účastníka.
(5) Služební funkcionář je povinen rozhodnout o podání do 30 dnů a ve složitějších
případech do 60 dnů od jeho doručení.
____________________
79)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
§ 34
(1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce doby
stanovené pro jeho uchovávání zajištěna
a) věrohodnost jeho původu,
b) neporušenost jeho obsahu a
c) jeho čitelnost.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje
nebo která daňový doklad oprávněně vystavila,
b) neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto
zákona nebyl změněn,
c) čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo
prostřednictvím technického zařízení.
(3) Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu
a jeho čitelnosti lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících
spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním.
(4) Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho
obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také
a) uznávaným elektronickým podpisem, nebo
b) uznávanou elektronickou značkou pečetí, nebo
c) elektronickou výměnou informací (EDI)21), jestliže dohoda o této výměně stanoví užití
postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu.
§ 101a
Elektronická forma podání
(1) Plátce je povinen podat elektronicky
a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
b) kontrolní hlášení nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19,
c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.
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(2) Pouze elektronicky lze podat
a) souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení,
b) přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů; to neplatí pro
identifikované osoby.
(3) Podání uvedená v odstavcích 1 a 2 lze učinit elektronicky pouze datovou zprávou
ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem způsobem, se kterým jiný právní
předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky,
c) b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky, nebo
d) c) dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.
(4) Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky
a které není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo struktuře
zveřejněné správcem daně, je neúčinné.
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Změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
§ 46
(1) Národní archiv
a) kontroluje výkon spisové služby u
1. organizačních složek státu s celostátní působností s výjimkou těch, u kterých tuto
působnost vykonává Archiv bezpečnostních složek,
2. státních příspěvkových organizací zřízených zákonem a státních příspěvkových organizací
zřízených organizační složkou státu s celostátní působností,
3. veřejných výzkumných institucí zřízených organizační složkou státu s celostátní
působností,
4. právnických osob s celostátní působností zřízených zákonem,
b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u
1. původců uvedených v písmenu a),
2. původců uvedených v písmenu c), kteří si zřídili soukromý archiv,
3. původců uvedených v § 49 odst. 1 písm. c) bodech 13 až 15, kteří si zřídili soukromý
archiv,
4. 3. vrcholných nebo obdobných orgánů původců uvedených v písmenu c), kteří požádají
o výběr archiválií ve skartačním řízení,
c) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u vrcholných nebo obdobných orgánů
1. politických stran,
2. politických hnutí,
3. spolků,
4. odborových organizací,
5. organizací zaměstnavatelů,
6. profesních komor,
7. církví,
8. náboženských společností,
9. nadací,
10. nadačních fondů,
11. ústavů,
12. obecně prospěšných společností,
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) 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,
f) posuzuje protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií
mimo skartační řízení specializovaných archivů organizačních složek státu s celostátní
působností a jimi zřízených státních příspěvkových organizací a specializovaných archivů
právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností,
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g) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo
pořizování výpisů, opisů anebo kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií
v digitální podobě náležejících do jeho péče nebo do péče soukromých archivů, u nichž
provádí výběr archiválií,
h) ukládá sankce podle tohoto zákona za správní delikty fyzickým a právnickým osobám,
u nichž kontroluje výkon spisové služby a u nichž provádí výběr archiválií, včetně těch, které
zřídily specializované archivy nebo soukromé archivy,
i) 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,
j) umožňuje za podmínek stanovených v tomto zákoně nahlížet do archiválií náležejících
do jeho péče,
k) vede příslušnou evidenci archiválií podle tohoto zákona,
l) provádí kontrolu archivních kulturních památek a národních kulturních památek, které vede
ve své evidenci a které nenáleží do péče archivů,
m) plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv,
n) vykonává další pravomoci stanovené tímto nebo jiným zákonem.
(2) Národní archiv na úseku péče o archiválie
a) pečuje o archiválie převzaté od původců uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) a dále
o archiválie vzniklé z činnosti vrcholných orgánů českého státu, Československé republiky,
Československé socialistické republiky, České a Slovenské Federativní Republiky, České
socialistické republiky, České republiky s výjimkou těch, o něž pečuje Archiv bezpečnostních
složek nebo specializované archivy zřízené ministerstvy, dalšími ústředními správními úřady,
Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu, Kanceláří prezidenta republiky, Českou
národní bankou, bezpečnostními sbory nebo zpravodajskými službami České republiky, jakož
i státních a samosprávních orgánů a organizací pro zemi Českou v minulosti, ústředních
orgánů okupační správy v letech 1939 až 1945 a vlády Československé republiky v exilu
v letech 1939 až 1945 a o archiválie vzniklé z činnosti centrálních úřadů habsburské
monarchie a umožňuje nahlížení do nich,
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) provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních
památek, pokud jsou mu svěřeny do péče,
e) provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem,
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f) 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,
g) provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických
a příbuzných vědních oborů,
h) plní úkoly ústředního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku preventivní péče
o archiválie, konzervace a restaurování archiválií, uchovávání a zpřístupňování nových forem
nosičů informací včetně dokumentů v digitální podobě; v této oblasti vykonává funkci
odborného metodického a školicího centra,
i) zřizuje specializovanou knihovnu pro obor archivnictví a výkonu spisové služby,
j) vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a výkonu spisové služby,
dějin správy, pomocných věd historických a historie,
k) provádí konzervaci a restaurování archiválií,
l) plní další odborné archivní úkoly uložené tímto zákonem.
(3) Národní archiv na úseku péče o archiválie v digitální podobě
a) ukládá archiválie v digitální podobě náležející do jeho péče a archiválie v digitální podobě
náležející do péče Archivu bezpečnostních složek, státních oblastních archivů a archivů, které
nejsou digitálními archivy a neukládají archiválie v digitální podobě na základě písemné
dohody v jiném digitálním archivu; nejde-li o archiválie v digitální podobě náležející do jeho
péče, Národní archiv u uložených archiválií v digitální podobě pouze zajišťuje zachování
neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti,
b) spravuje národní portál,
c) plní pro archivy metodickou a poradenskou funkci v oblasti předarchivní péče o dokumenty
v digitální podobě a v oblasti digitalizace archiválií v analogové podobě,
d) provádí vědeckou a výzkumnou činnost na úseku životního cyklu dokumentů v digitální
podobě,
e) poskytuje archivům údaje potřebné pro evidenci archiválií v digitální podobě a služby
pro shromažďování a zpřístupňování popisů archiválií v digitální podobě a replik archiválií
v digitální podobě,
f) vydává závazné stanovisko k žádosti o udělení oprávnění k ukládání archiválií v digitální
podobě.
§ 49
(1) Státní oblastní archiv
a) kontroluje výkon spisové služby u
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1. organizačních složek státu s jinou než celostátní působností,
2. státních příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu s jinou než
celostátní působností,
3. státních podniků,
4. právnických osob zřízených zákonem s jinou než celostátní působností,
5. územních samosprávných celků,
6. organizačních složek územních samosprávných celků,
7. právnických osob zřízených nebo založených územním samosprávným celkem,
8. vysokých škol,
9. škol,
10. zdravotních pojišťoven,
11. veřejných výzkumných institucí s výjimkou těch zřízených organizační složkou státu
s celostátní působností,
b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u
1. původců uvedených v písmenu a),
2. původců uvedených v písmenu c) bodech 1 až 12, kteří požádají o výběr archiválií
ve skartačním řízení, s výjimkou vrcholných nebo obdobných orgánů těchto původců
a s výjimkou původců, kteří si zřídili soukromý archiv,
3. původců uvedených v písmenu c) bodech 13 až 15 s výjimkou těch, kteří si zřídili
soukromý archiv nebo požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení,
c) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u
1. politických stran,
2. politických hnutí,
3. spolků,
4. odborových organizací,
5. organizací zaměstnavatelů,
6. profesních komor,
7. církví,
8. náboženských společností,
9. nadací,
10. nadačních fondů,
11. ústavů,
12. obecně prospěšných společností,
13. obchodních společností,
14. družstev s výjimkou bytových družstev,
15. notářů,
s výjimkou jejich vrcholových vrcholných nebo obdobných orgánů původců uvedených
v bodech 1 až 12,
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,
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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,
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 k vedení spisovny a kontroluje stavebně technický stav a
bezpečnostní zajištění provozoven určených k výkonu koncesované živnosti vedení spisovny,
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s) kontroluje plnění povinností podnikatele, kterému byla udělena koncese k vedení spisovny,
stanovených v § 3 odst. 4,
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,
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.
§ 65
Vyřizování a podepisování dokumentů
(1) Při vyřizování dokumentů se všechny dokumenty týkající se téže věci spojí ve spis.
Dokumenty v analogové podobě se vzájemně spojí fyzicky, dokumenty v digitální podobě se
vzájemně spojí prostřednictvím metadat, vzájemné spojení dokumentu v analogové podobě
a dokumentu v digitální podobě se činí pomocí odkazů.
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(2) Vyřízením spisu se rozumí zpracování návrhu, jeho schválení, vyhotovení,
podepsání a vypravení rozhodnutí nebo jiné formy vyřízení.
(3) Má-li být dokument vyvěšen na úřední desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu
opatřeného datem vyvěšení. Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí
do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce. Ustanovení věty
první a druhé se nevztahuje na zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce.
(4) Dokumenty určeného původce podepisuje jeho statutární orgán nebo jiná osoba
oprávněná za něj jednat anebo osoba, která k tomu byla statutárním orgánem pověřena.
(5) Po vyřízení věci se spis uzavře. Uzavřením spisu se rozumí kompletace všech
dokumentů patřících do spisu, kontrola a doplnění údajů podle § 66 odst. 3 před uložením
do spisovny a převedení dokumentů v digitální podobě do výstupního datového formátu
a jejich opatření metadaty podle národního standardu.
(6) Z uzavřeného spisu nesmějí být vyjímány jednotlivé dokumenty. Uzavřený spis je
možno připojit k jinému spisu, pokud neuplynula jeho skartační lhůta.
(7) Použití razítek se státním znakem, uznávaného elektronického podpisu, uznávané
elektronické značky a kvalifikovaného časového razítka elektronického podpisu,
elektronické pečetě, elektronického časového razítka nebo jiného elektronického
prostředku obdobného účelu upraví určený původce ve spisovém řádu.
(8) Veřejnoprávní původci vykonávající spisovou službu v elektronické podobě
v elektronickém systému spisové služby podle § 63 odst. 4 mohou ve svých spisových řádech
upravit používání zvláštních technologických prostředků, kterými lze výlučně pro potřeby
příslušného původce nahradit uznávaný elektronický podpis, uznávanou elektronickou značku
nebo kvalifikované časové razítko elektronický podpis, elektronickou pečeť, elektronické
časové razítko nebo jiný elektronický prostředek obdobného účelu; tyto zvláštní
technologické prostředky musí umožnit zjištění jakékoli následné změny dat v dokumentu
a jednoznačně ověřit identitu osoby, která je k němu připojila. Ustanovení § 69a odst. 5 se
na zvláštní technologické prostředky použije obdobně.
§ 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 elektronického podpisu, elektronické pečetě nebo elektronického
časového razítka, je-li jimi dokument v digitální podobě opatřen, a platnost kvalifikovaných
certifikátů, na kterých jsou založeny certifikátů, jsou-li na nich založeny. Údaje o výsledku
ověření a datum převedení dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě
nebo datum změny datového formátu dokumentu v digitální podobě určený původce
zaznamená a uchová je spolu s dokumentem vzniklým převedením nebo změnou datového
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.
(4) Dokument vzniklý převedením nebo změnou datového formátu opatří určený
původce doložkou. Doložku dokumentu v analogové podobě podepíše osoba odpovědná
za převedení dokumentu. Doložku dokumentu v digitální podobě podepíše osoba
odpovědná za převedení nebo změnu datového formátu kvalifikovaným elektronickým
podpisem nebo určený původce zapečetí kvalifikovanou elektronickou pečetí a dále
doložku opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Takový dokument má
stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením nebo změnou
datového formátu vznikl. 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.
§ 70
(1) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti výkonu spisové služby, a to
a) příjem dokumentů,
b) označování a evidenci dokumentů,
c) vedení jmenných rejstříků a využívání údajů v nich vedených,
d) rozdělování dokumentů,
e) oběh dokumentů,
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f) vyřizování dokumentů,
g) vyhotovování dokumentů,
h) podepisování dokumentů a užívání razítek,
i) odesílání dokumentů,
j) ukládání dokumentů,
k) podrobnosti zpracování a strukturu spisového a skartačního plánu,
l) vyřazování dokumentů,
m) výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě,
n) spisovou rozluku,
o) strukturu údajů záznamu o výsledku ověření uznávaného elektronického podpisu, uznávané
elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka elektronického podpisu,
elektronické pečetě nebo elektronického časového razítka,
p) údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu dokumentu obsažené v doložce
podle § 69a odst. 4.
(2) Národní standard, který ministerstvo zveřejní ve Věstníku ministerstva a způsobem
umožňujícím dálkový přístup, stanoví požadavky na elektronické systémy spisové služby, a to
a) příjem dokumentů,
b) označování a evidenci dokumentů,
c) vyhledávání, odesílání a zobrazování dokumentů,
d) ukládání dokumentů,
e) vyřazování dokumentů a výběr archiválií,
f) dokumentace životního cyklu elektronického systému spisové služby,
g) spisový a skartační plán,
h) transakční protokol,
i) správcovské funkce,
j) metadata.
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(3) Ministerstvo zveřejní ve Věstníku ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový
přístup vzorový provozní řád digitálního archivu.
Přechodné ustanovení
Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze namísto kvalifikovaného
elektronického časového razítka podle § 69a odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použít elektronické časové razítko
vydané kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
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Změna zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
§ 19
Společné ustanovení o doručování
(1) Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Správní orgán doručí
písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky13a). Nelze-li písemnost
takto doručit, může ji doručit správní orgán sám; v zákonem stanovených případech může
písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, jemu naroveň postaveného správního
orgánu14) (dále jen „obecní úřad“) nebo prostřednictvím policejního orgánu příslušného podle
místa doručení; je-li k řízení příslušný orgán obce, může písemnost doručit prostřednictvím
obecní policie.
(2) Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky13a), lze ji doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Správní
orgán zvolí takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy15) vyplývala povinnost
dodat poštovní zásilku obsahující písemnost způsobem, který je v souladu s požadavky tohoto
zákona na doručení písemnosti.
(3) Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní
orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu16), kterou mu účastník
řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení; taková adresa může být sdělena
i pro řízení, která mohou být u téhož správního orgánu zahájena v budoucnu.
(4) Do vlastních rukou adresáta se doručují písemnosti podle § 59, § 72 odst. 1,
písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, a jiné písemnosti, nařídí-li to oprávněná úřední
osoba.
(5) Do vlastních rukou se doručuje i písemnost, u níž hrozí, že by mohla být vydána
jinému účastníkovi řízení, který má na věci protichůdný zájem. Jestliže je písemnost doručena
jinému účastníkovi řízení, který má na věci protichůdný zájem, písemnost se považuje
za doručenou jen v případě, že adresát písemnosti její převzetí od příjemce uzná nebo že je
z jeho postupu v řízení zjevné, že mu bylo doručeno.
(6) Je-li pro řízení třeba, aby bylo doručení doloženo, musí být zajištěn písemný
doklad stvrzující, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost
byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo. Nelze-li doručení prokázat, je nutno doručit
opakovaně. Písemného dokladu o doručení nebo dodání však není zapotřebí, je-li z postupu
účastníka řízení v řízení zjevné, že mu bylo doručeno.
(7) Doručovatelé jsou oprávněni zjišťovat totožnost adresáta a osob, které jsou za něj
oprávněny písemnost převzít. Tyto osoby jsou povinny na výzvu doručovatele předložit
průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4). Provádí-li doručovatel úkony podle tohoto zákona, má
postavení úřední osoby a povinnosti nositele poštovního tajemství podle zvláštního zákona17).
(8) Písemnosti uvedené v odstavci 4 se na požádání adresáta doručují jiným způsobem
podle tohoto zákona; v takovém případě platí, že písemnost je doručena třetím dnem ode dne,
kdy byla odeslána. V případě doručování na elektronickou adresu platí, že písemnost je
doručena v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát zprávou
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podepsanou jeho uznávaným elektronickým podpisem16) datovou zprávou podepsanou
adresátem. Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po
odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná (odstavec 9), doručí správní orgán
písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal.
(9) Pokud nebylo možno doručit písemnost doručovanou na elektronickou adresu
adresáta podle odstavce 3 nebo 8, protože se datová zpráva vrátila jako nedoručitelná, učiní
správní orgán neprodleně další pokus o její doručení; bude-li další pokus o doručení
neúspěšný, doručí písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal.
§ 37
Podání
(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle
svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
(2) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická
osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě
jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou
činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu
podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné
zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob
nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí
obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon,
a podpis osoby, která je činí.
(3) Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní
orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu
přiměřenou lhůtu.
(4) Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem16). Za podmínky, že podání je do 5
dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit
pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo
veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.
(5) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 4 věty první, uvede
současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát16) vydal a vede jeho
evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
(6) (5) Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je
učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.
(7) (6) Není-li správní orgán schopen zajistit přijímání podání v elektronické podobě
podle odstavce 4, uzavře osoba uvedená v § 160 odst. 1, jejíž je tento správní orgán součástí,
s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu
(§ 160) o provozování elektronické adresy podatelny.
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(8) (7) Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 7, postupuje se
v případě obecního úřadu podle zvláštního zákona;18) v případě jiného správního orgánu
rozhodne krajský úřad, že pro něj bude tuto povinnost vykonávat obecní úřad obce
s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu patří. Rozhodnutí vydává krajský úřad
v přenesené působnosti. Rozhodnutí krajského úřadu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů
na úřední desce správního orgánu, který povinnost neplnil.
§ 69
(1) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení „rozhodnutí“ nebo jiné
označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení
správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního
razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis
oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo
zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou „Za správnost vyhotovení:“
s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení
rozhodnutí.
(2) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech účastníků.
(3) Pokud se na žádost účastníka má rozhodnutí doručit elektronicky, vyhotoví úřední
osoba, která za písemné vyhotovení rozhodnutí odpovídá, jeho elektronickou verzi s tím, že
na místě otisku úředního razítka vyjádří tuto skutečnost slovy „otisk úředního razítka“
a dokument podepíše svým uznávaným elektronickým podpisem16).
(4) Na požádání účastníka správní orgán vydá stejnopis písemného vyhotovení
rozhodnutí. Na požádání účastníka lze též vydat pouze stejnopis výroku.
____________________
16)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Položka 11
Vydání povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního,
směšného, zkomoleného, cizojazyčného
nebo na dřívější příjmení
b) jména nebo příjmení v ostatních případech

Kč
Kč

100
1 000

Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází
prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné,
popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato
skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména
osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných
zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních
dokladech.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby
v případě změny pohlaví.
4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména, popřípadě jmen
a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním
občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo
a tradice druhého členského státu.
Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné
příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte
svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné
příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud
poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející
příjmení.
Položka 12
a) Uzavření manželství mezi snoubenci
nebo vstup do registrovaného
partnerství osobami, nemají-li trvalý
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pobyt na území České republiky
b) Uzavření manželství mezi snoubenci
nebo vstup do registrovaného
partnerství osobami, z nichž pouze jeden
má trvalý pobyt na území České republiky
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo
stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost
d) Vydání povolení učinit prohlášení o
vstupu do registrovaného partnerství2b)
před jiným než příslušným matričním
úřadem
e) d) Vydání vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství
nebo vysvědčení o právní způsobilosti
ke vstupu do registrovaného partnerství
v cizině nebo s cizincem

Kč

3 000

Kč

2 000

Kč

1 000

Kč

1 000

Kč

500

Poznámky
1. Poplatek podle písmen a) až d) c) této položky se vybírá jen od jednoho ze
snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2. Poplatek podle písmen c) a d) písmene c) této položky se vybírá jen jednou,
povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo
stanovenou dobu nebo povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného
partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.
Osvobození od poplatku
Od poplatku podle písmen c) a d) písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby
těžce zdravotně postižené.
Položka 22
a)
b)

c)

Přijetí žádosti o uznání odborné
kvalifikace19)
Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci
a výkonu předmětné činnosti19) nebo
vydání20) osvědčení o způsobilosti
k provozování odborné činnosti,
oprávnění k provádění nebo
provozování odborné činnosti
nebo opakovaně udělované povolení
nebo úřední oprávnění
Udělení povolení k obnově kulturních
památek nebo jejich částí, které jsou
díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi ("povolení
k restaurování"),21) udělení úředního
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d)
e)

f)

g)
h)
i) g)

j) h)

k) i)
l) j)
m) k)
n) l)

o) m)

p) n)

r) o)

oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností22) nebo udělení
oprávnění k činnostem vybraných
pracovníků23)
Kč
500
Prodloužení platnosti dokladů
uvedených v písmenu b)
Kč
50
Přijetí žádosti o udělení státního
souhlasu právnické osobě působit jako
soukromá vysoká škola24)
Kč 25 000
Přijetí žádosti o udělení akreditace
k působení jako akreditovaný poskytovatel
certifikačních služeb25) statusu kvalifikovaného
poskytovatele služeb vytvářejících důvěru
a kvalifikované služby vytvářející důvěru
Kč 100 000 25 000
Přijetí žádosti o vyhodnocení shody
nástrojů elektronického podpisu25)
Kč 10 000
Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného
poskytovatele certifikačních služeb
Kč 25 000
Podání žádosti o udělení pověření k provádění
akreditace, o udělení pověření k provádění atestací
nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních
podmínek26)
Kč 10 000
Podání žádosti o udělení autorizace podle
zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení
odborné způsobilosti vyžadované k získání
osvědčení o profesní kvalifikaci nebo
profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci
Kč
1 500
Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace
uvedené v písmenu j)
Kč
500
zrušeno
Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu
podle zákona o sociálních službách26b)
Kč 1 000
Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění
k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo
zvláštní odborné způsobilosti podle zákona
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
Kč
5 000
Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění
zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné
způsobilosti podle zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kč 4 000
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo
oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti
nebo zvláštní způsobilosti podle zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti
Kč 4 000
Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné
způsobilosti podle zákona o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi
Kč 1 000
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____________________
25)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona
o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu.
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Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
§ 25
Krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
(1) Úřad udělí krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na základě
žádosti na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na dobu nepřesahující 15 dnů. Krátkodobé
oprávnění je určeno pro jednorázové účely, které nelze v dostatečném předstihu předvídat,
zejména k zajištění rádiové komunikace ochranného doprovodu významných osob,
televizních a rozhlasových přenosů z nenadálých událostí a územně omezené rádiové
komunikace při pořádání sportovních a kulturně- společenských akcí. Lze jej udělit, jsou-li
požadované kmitočty k dispozici a nedojde-li jejich využíváním ke škodlivé interferenci.
Dobu platnosti krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nelze prodloužit.
(2) Žádost musí obsahovat
a) identifikační údaje žadatele v rozsahu podle § 17 odst. 3 písm. a),
b) údaje o rádiových kmitočtech, které jsou požadovány v rozsahu podle § 17 odst. 4,
c) požadovanou dobu využívání rádiových kmitočtů.
(3) Žádost musí být doručena Úřadu nejdříve 15 dnů, nejméně však 3 pracovní dny
před požadovaným termínem zahájení využívání rádiových kmitočtů.
(4) V případě, že žádost o vydání krátkodobého oprávnění byla u Úřadu podána
v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu nebo prostřednictvím telefaxu,
dodatečné potvrzení způsobem stanoveným správním řádem56) se nevyžaduje.
(5) Žadatel je povinen uhradit a při podání žádosti doložit uhrazení jednorázového
poplatku za využívání rádiových kmitočtů ve výši 3 000 Kč.
(6) Pokud se žadateli nevyhoví, vrátí mu Úřad celý poplatek za využívání rádiových
kmitočtů.
(7) Pokud nelze rozhodnutí o vydání krátkodobého oprávnění žadateli včas oznámit
doručením stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí v listinné nebo elektronické podobě,
vyrozumí Úřad žadatele o vydání rozhodnutí tak, že mu zašle telefaxem nebo elektronicky
kopii stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí. Stejnopis písemného vyhotovení
rozhodnutí mu Úřad doručí v nejkratším možném termínu.
(8) Podání opravného prostředku proti rozhodnutí o vydání krátkodobého oprávnění
nemá odkladný účinek.
(9) Využívání rádiových kmitočtů zahraničním subjektem na principu vzájemnosti
podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena
ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, anebo vyplývající z členství České
republiky v Evropské unii, Severoatlantické alianci anebo mezinárodních organizacích, anebo
v zájmu bezpečnosti státu, nepodléhá jednorázovému poplatku.
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(10) Udělí-li Úřad krátkodobé oprávnění pro službu šíření rozhlasového a televizního
vysílání, bezodkladně o tom informuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.
§ 33
Přístup k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a národním číslům tísňových volání
(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
pro originaci národních volání je povinen umožnit všem svým koncovým uživatelům, včetně
uživatelů veřejných telefonních automatů, volání, které je bezplatné a které nevyžaduje
použití jakéhokoliv platebního prostředku, na čísla tísňového volání. Čísly tísňového volání
jsou jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní čísla tísňového volání
stanovená v číslovacím plánu. Čísla tísňového volání slouží k oznámení událostí v případech,
kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.
(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
pro originaci národních volání prostřednictvím veřejné pevné komunikační sítě je povinen
poskytovat bezodkladně a bezplatně podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejné pevné
komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového
volání, aktuální osobní údaje všech svých účastníků-fyzických osob a identifikační údaje
všech svých účastníků-právnických osob pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při
volání na čísla tísňových volání. Tyto údaje je poskytující podnikatel povinen aktualizovat
průběžně, nejméně však jednou za 14 dnů.
(3) Podnikatel zajišťující připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který
provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, je povinen
a) zřídit a vést aktuální databázi údajů uvedených v odstavci 2 včetně údajů o svých
účastnících veřejně dostupné telefonní služby a
b) zajistit subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání,
bezodkladné a bezplatné zpřístupnění jednotlivých údajů z databáze uvedené v písmenu a)
způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně bezodkladného a bezplatného zpětného
přenosu údajů z této databáze.
Údaje vedené v databázi lze využívat jen pro lokalizaci, popřípadě identifikaci
volajícího při volání na čísla tísňových volání.
(4) Podnikateli uvedenému v odstavci 3 náleží úhrada nákladů za zřízení a vedení
databáze podle odstavce 3 písm. a) od subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání
na čísla tísňového volání. Výši a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Podnikatel zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť je povinen u všech volání
na čísla tísňového volání bezodkladně zpřístupnit subjektu, který provozuje pracoviště
pro příjem těchto volání, lokalizační (§ 91) a jiné údaje, které umožňují identifikaci
volajícího.
(6) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je povinen zajistit informování veřejnosti
o existenci a podmínkách používání čísel tísňového volání, zejména v seznamech telefonních
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čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby (dále jen „účastnické seznamy“), v místech
umístění veřejných telefonních automatů a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací nese veškeré náklady
související s originací a přenosem volání na čísla tísňového volání a informace o tom, kde se
volající nachází, ve své síti. Tato povinnost platí i pro přenos těchto volání a přenos informace
o tom, kde se volající nachází, ze sítí jiných podnikatelů.
(8) V případech, kdy je ohroženo nebo přerušeno nepřetržité poskytování služby
volání na čísla tísňového volání, je Úřad oprávněn rozhodnout o opatřeních nezbytných
k udržení nebo obnovení tohoto poskytování a v případě potřeby uloží podniku s významnou
tržní silou na relevantním trhu (§ 53 odst. 1), který poskytuje veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací pro originaci národních volání v pevném místě, povinnost, aby
zajistil další poskytování této služby.
(9) Rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 2, formu a způsob vedení
databáze podle odstavce 3 písm. a) a rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce
3 písm. b) a odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis.
(10) Pokud účastník, popřípadě uživatel, uskutečňuje zlomyslná volání na čísla
tísňového volání, je podnikatel, v jehož síti bylo takové volání započato, povinen na žádost
subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit
ve své síti přístup telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého jsou tato volání
uskutečňována, s výjimkou veřejných telefonních automatů, k veřejné komunikační síti.
Žádost podle věty první musí být učiněna v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky nebo musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního
právního předpisu28). Subjekt provozující pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového
volání je oprávněn dočasně odmítnout komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím
telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého bylo uskutečňováno opakované zlomyslné
volání.
(11) O opětovném umožnění přístupu telekomunikačního koncového zařízení
k veřejné komunikační síti rozhodne Úřad na žádost dotčeného účastníka. Při rozhodování
Úřad přihlédne k závažnosti jednání, zejména ke způsobu, rozsahu a následkům zlomyslného
volání.
(12) Zlomyslným voláním na čísla tísňového volání se rozumí volání na tato čísla
za jiným účelem, než který je stanoven v odstavci 1.
§ 75
(1) Je-li to technicky proveditelné, je podnikatel poskytující veřejně dostupnou
telefonní službu prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě povinen na základě písemné
žádosti Policie České republiky a na její náklady pro účely trestního řízení znemožnit
na požadovanou dobu, nejdéle však na dobu povoleného odposlechu, provozování koncového
mobilního telekomunikačního zařízení (mobilní telefonní přístroj) ve veřejné mobilní
telefonní síti, který umožňuje šifrování, kódování nebo jiný způsob utajení přenášené zprávy
účastníkem.
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(2) Žádost podle odstavce 1 musí obsahovat číslo jednací, pod kterým je rozhodnutí
soudu o souhlasu se znemožněním provozování koncového mobilního telekomunikačního
zařízení u Policie České republiky vedeno, a musí být podepsaná odpovědnou osobou.
(3) Nehledě k ustanovení odstavců 1 a 2, je-li to technicky proveditelné a ekonomicky
přiměřené, je podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím
veřejné mobilní telefonní sítě povinen na písemnou žádost Policie České republiky znemožnit
provozování odcizeného koncového mobilního telekomunikačního zařízení (mobilní telefonní
přístroj) ve veřejné mobilní telefonní síti. Tím není dotčeno právo účastníka požadovat
zablokování identifikační účastnické karty (SIM karta) u podnikatele poskytujícího veřejně
dostupnou telefonní službu prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě.
(4) Žádost podle odstavce 3 musí být doložena protokolem Policie České republiky
o oznámení odcizení věci a souhlasem dotčeného vlastníka odcizeného zařízení se
znemožněním provozování tohoto zařízení ve veřejné mobilní telefonní síti.
(5) Žádosti podle odstavců 1 a 3 mohou být zaslány prostřednictvím datové schránky
nebo i elektronickými prostředky, jsou-li podepsány uznávaným elektronickým podpisem
podle zvláštního právního předpisu28) v elektronické podobě.
_________________
28)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
28)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
§ 46
Společná ustanovení
(1) Certifikace je postup, jímž Úřad
a) ověřuje způsobilost technického prostředku k ochraně utajovaných informací,
b) ověřuje způsobilost informačního systému k nakládání s utajovanými informacemi,
c) ověřuje způsobilost kryptografického prostředku k ochraně utajovaných informací,
d) ověřuje způsobilost kryptografického pracoviště pro vykonávání činností podle § 37 odst.
4, nebo
e) ověřuje způsobilost stínící komory k ochraně utajovaných informací.
(2) Zjistí-li Úřad způsobilost podle odstavce 1, certifikát technického prostředku,
certifikát informačního systému, certifikát kryptografického prostředku, certifikát
kryptografického pracoviště nebo certifikát stínící komory vydá.
(3) Certifikáty podle odstavce 2 jsou veřejnými listinami.
(4) Certifikát technického prostředku obsahuje
a) evidenční číslo certifikátu,
b) název a typové označení technického prostředku,
c) identifikaci výrobce technického prostředku obchodní firmou (dále jen „firma“) nebo
názvem, identifikačním číslem osoby (dále jen „identifikační číslo“) a sídlem, jde-li
o právnickou osobu, nebo jménem, příjmením, rodným číslem a místem trvalého pobytu, jde-li o osobu fyzickou,
d) identifikaci držitele certifikátu technického prostředku podle písmene c),
e) hodnocení technického prostředku,
f) datum vydání a dobu platnosti certifikátu a
g) otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v případě vydání tohoto
certifikátu v elektronické podobě uznávaný elektronický podpis oprávněného zástupce Úřadu
podle zvláštního právního předpisu22); otisk úředního razítka se nevyžaduje, byl-li
certifikát vydán v elektronické podobě.
(5) Certifikát informačního systému, certifikát kryptografického prostředku, certifikát
kryptografického pracoviště a certifikát stínící komory obsahuje
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a) evidenční číslo certifikátu,
b) identifikaci držitele certifikátu podle odstavce 4 písm. c),
c) datum vydání a dobu platnosti certifikátu a
d) otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v případě vydání těchto
certifikátů v elektronické podobě uznávaný elektronický podpis oprávněného zástupce Úřadu
podle zvláštního právního předpisu22); otisk úředního razítka se nevyžaduje, byl-li
certifikát vydán v elektronické podobě.
(6) Certifikát informačního systému vedle náležitostí podle odstavce 5 obsahuje
identifikaci informačního systému a stupeň utajení utajovaných informací, pro který byla
způsobilost informačního systému ověřena.
(7) Certifikát kryptografického prostředku vedle náležitostí podle odstavce 5 obsahuje
a) identifikaci kryptografického prostředku,
b) identifikaci výrobce kryptografického prostředku podle odstavce 4 písm. c) a
c) stupeň utajení utajovaných informací, pro který byla způsobilost kryptografického
prostředku schválena.
(8) Certifikát kryptografického pracoviště vedle náležitostí podle odstavce 5 obsahuje
a) identifikaci kryptografického pracoviště,
b) rozsah způsobilosti kryptografického pracoviště a
c) kategorii kryptografického pracoviště.
(9) Certifikát stínící komory vedle náležitostí podle odstavce 5 obsahuje
a) identifikaci stínící komory, pro kterou je vydáván,
b) identifikaci výrobce stínící komory podle odstavce 4 písm. c) a
c) stupeň utajení utajovaných informací, pro který byla způsobilost stínící komory schválena.
(10) Není-li Úřadem zjištěna způsobilost podle odstavce 1, rozhodne o nevydání
certifikátu. Proti rozhodnutí o nevydání certifikátu podle odstavce 1 písm. b) a c) není
odvolání přípustné.
(11) Úřad rozhoduje o zániku platnosti certifikátu v případech uvedených v § 47 odst.
4 písm. b), § 48 odst. 4 písm. d), § 49 odst. 5 písm. b), § 50 odst. 4 písm. d) a § 51 odst. 4
písm. d). Odvolání podané proti rozhodnutí Úřadu o zániku platnosti certifikátu nemá
odkladný účinek. Proti rozhodnutí Úřadu o zániku platnosti certifikátu informačního systému
a certifikátu kryptografického prostředku není odvolání přípustné.
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(12) Jestliže platnost certifikátu zanikla podle § 47 odst. 4 písm. b), § 48 odst. 4
písm. b) a d), § 49 odst. 5 písm. b), § 50 odst. 4 písm. b) a d) nebo § 51 odst. 4 písm. b) a d),
je držitel certifikátu povinen do 5 dnů ode dne doručení oznámení Úřadu odevzdat certifikát
Úřadu.
(13) Přílohou certifikátu informačního systému, kryptografického prostředku,
kryptografického pracoviště nebo stínící komory je certifikační zpráva, která obsahuje zásady
a podmínky jejich provozování. V příloze certifikátu technického prostředku mohou být
stanoveny podmínky jeho používání.
(14) Úřad ověřuje způsobilost technického prostředku podle odstavce 1 písm. a)
na základě posudku vlastností technického prostředku (dále jen „posudek“).
(15) K vydávání posudku podle odstavce 14 a k provádění dílčích úloh při ověřování
způsobilosti podle odstavce 1 písm. b) až e) může Úřad uzavřít s orgánem státu nebo
podnikatelem smlouvu podle § 52 o zajištění těchto činností; to neplatí, jde-li o ověřování
způsobilosti informačního systému, kryptografického prostředku nebo pracoviště anebo stínící
komory, které mají být provozovány zpravodajskými službami.
(16) Seznam orgánů státu a podnikatelů, s nimiž Úřad uzavřel smlouvu podle § 52,
zveřejňuje Úřad ve Věstníku Úřadu.
(17) K provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle odstavce 1 písm. b) až
e), které z důvodu utajení nelze provést Úřadem, jde-li o informační systém, kryptografický
prostředek, kryptografické pracoviště nebo stínící komoru, které mají být provozovány
zpravodajskými službami, jsou oprávněny tyto zpravodajské služby. V těchto případech
zpravodajské služby předají Úřadu protokoly o provedení dílčích úloh, včetně jejich výsledků.
(18) Při provádění dílčích úloh podle odstavce 17 jsou zpravodajské služby povinny
dodržovat ustanovení tohoto zákona, prováděcích právních předpisů a bezpečnostních
standardů Úřadu.
(19) Účastníkem řízení o certifikaci nebo o zrušení platnosti certifikátu je žadatel
podle § 47 odst. 1, § 48 odst. 1, § 49 odst. 1, § 50 odst. 1 a § 51 odst. 1.
§ 54
(1) Osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele jsou veřejnými listinami.
(2) Osvědčení fyzické osoby obsahuje
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc, rok a místo narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
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e) uvedení nejvyššího stupně utajení utajované informace, pro přístup k níž osvědčení fyzické
osoby opravňuje,
f) datum vydání a dobu platnosti a
g) otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v případě vydání tohoto
osvědčení v elektronické podobě uznávaný elektronický podpis oprávněného zástupce Úřadu
podle zvláštního právního předpisu22); otisk úředního razítka se nevyžaduje, bylo-li
osvědčení vydáno v elektronické podobě.
(3) Osvědčení podnikatele obsahuje
a) identifikaci podnikatele firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem, jde-li
o právnickou osobu, a jde-li o osobu fyzickou, údaje podle odstavce 2 písm. a) až d),
b) uvedení nejvyššího stupně utajení utajované informace, pro přístup k níž osvědčení
podnikatele opravňuje,
c) formu přístupu podle § 20,
d) datum vydání a dobu platnosti a
e) otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v případě vydání tohoto
osvědčení v elektronické podobě uznávaný elektronický podpis oprávněného zástupce Úřadu
podle zvláštního právního předpisu22); otisk úředního razítka se nevyžaduje, bylo-li
osvědčení vydáno v elektronické podobě.
§ 62
Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem
cizí moci
(1) Přístup k utajované informaci lze umožnit fyzické osobě, která je poučena, nebo
podnikateli i v případech, kdy Úřad uzná bezpečnostní oprávnění vydané úřadem cizí moci,
který má v působnosti ochranu utajovaných informací (dále jen „bezpečnostní oprávnění“).
Úřad bezpečnostní oprávnění uzná, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána. Úřad dále může bezpečnostní oprávnění uznat v případě, kdy je uznání
v souladu se zahraničně politickými a bezpečnostními zájmy České republiky; na toto uznání
není právní nárok. Při postupu podle věty třetí si Úřad může vyžádat písemné stanovisko
Ministerstva zahraničních věcí a příslušné zpravodajské služby; neobdrží-li Úřad vyžádané
stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti o ně, má se za to, že stanovisko je kladné.
(2) Uznání podle odstavce 1 Úřad provede na základě žádosti nepodnikající fyzické
osoby nebo podnikatele, kteří jsou držiteli bezpečnostního oprávnění. Žádost lze podat
i prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací;
lhůty podle odstavce 4 běží v takovém případě ode dne, kdy žádost dojde Úřadu. Žádost
obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele bezpečnostního oprávnění,
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b) datum a místo narození držitele bezpečnostního oprávnění,
c) státní občanství držitele bezpečnostního oprávnění,
d) u podnikatele jeho identifikaci firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem, jde-li
o právnickou osobu, nebo jménem, příjmením a místem trvalého pobytu, jde-li o osobu
fyzickou,
e) důvod, proč má být provedeno uznání podle odstavce 1,
f) u podnikatele, který je držitelem bezpečnostního oprávnění odpovídajícího formě přístupu
podle § 20 odst. 1 písm. a), uvedení formy přístupu, o jejíž uznání je žádáno,
g) dobu, na kterou má být uznání provedeno, a
h) podpis držitele bezpečnostního oprávnění nebo odpovědného pracovníka úřadu cizí moci,
který má v působnosti ochranu utajovaných informací, a adresu, na kterou má být uznání
podle odstavce 1 doručeno.
(3) K žádosti podle odstavce 2 je nutné připojit úřední překlad bezpečnostního
oprávnění nebo jeho ověřenou kopii; tyto doklady se nevyžadují, je-li žádost podána
prostřednictvím úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací,
pokud tento na žádosti nebo v potvrzení, které se k žádosti připojí, potvrdí, že žadatel je
držitelem příslušného bezpečnostního oprávnění.
(4) Uznání podle odstavce 1 věty druhé Úřad zašle držiteli bezpečnostního oprávnění
do 10 dnů ode dne podání jeho žádosti. Uznání podle odstavce 1 věty třetí Úřad zašle držiteli
bezpečnostního oprávnění do 60 dnů ode dne podání jeho žádosti; pokud by uznání nebylo
v souladu se zahraničně politickými nebo bezpečnostními zájmy České republiky, Úřad
žádosti nevyhoví a tuto skutečnost žadateli v téže lhůtě písemně oznámí.
(5) Uznání podle odstavce 1 musí obsahovat
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až d),
b) identifikaci bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci,
c) označení nejvyššího stupně utajení utajované informace, pro přístup k níž uznání podle
odstavce 1 opravňuje,
d) u podnikatele formu přístupu podle § 20,
e) datum vydání a dobu platnosti,
f) otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v případě vydání tohoto
uznání v elektronické podobě uznávaný elektronický podpis oprávněného zástupce Úřadu
podle zvláštního právního předpisu22); otisk úředního razítka se nevyžaduje, bylo-li uznání
vydáno v elektronické podobě.
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§ 85
Doklad
(1) Doklad je veřejnou listinou. Platnost dokladu je 5 let.
(2) Doklad musí obsahovat
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc, rok a místo narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) datum vydání a dobu platnosti a
f) otisk úředního razítka a podpis oprávněného zástupce Úřadu nebo v případě vydání dokladu
v elektronické podobě uznávaný elektronický podpis oprávněného zástupce Úřadu podle
zvláštního právního předpisu22); otisk úředního razítka se nevyžaduje, byl-li doklad vydán
v elektronické podobě.
(3) Platnost dokladu zaniká
a) uplynutím doby jeho platnosti,
b) dnem vykonatelnosti rozhodnutí Úřadu (§ 123 odst. 3, § 126 odst. 4) o zrušení jeho
platnosti (§ 101),
c) úmrtím fyzické osoby, která je držitelem dokladu, nebo jejím prohlášením za mrtvou,
d) ohlášením jeho odcizení nebo ztráty,
e) takovým poškozením, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho
celistvost,
f) změnou některého z údajů v něm obsažených,
g) vrácením dokladu jeho držitelem tomu, kdo ho vydal, nebo
h) dnem doručení osvědčení fyzické osoby nebo nového dokladu.
(4) Pokud držitel dokladu do 15 dnů ode dne zániku jeho platnosti podle odstavce 3
písm. d), e) nebo f) požádá písemně Úřad o vydání dokladu nového, výkon citlivé činnosti
není zánikem platnosti původního dokladu dotčen; Úřad vydá do 5 dnů od doručení žádosti
doklad nový, který nahrazuje původní.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví vzor dokladu.
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§ 89
Obecné zásady bezpečnostního řízení
(1) Úřad v bezpečnostním řízení (dále jen „řízení“) postupuje tak, aby byl úplně
a přesně zjištěn stav věci v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí.
(2) Při řízení musí být šetřena osobní čest a důstojnost všech osob řízením dotčených.
(3) V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce, pokud nejde o výkon
práv příslušníka národnostní menšiny podle zvláštního právního předpisu33). Písemnosti
vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně
v úředně ověřeném překladu do jazyka českého34).
(4) Úřad vytváří podmínky, aby z důvodu zdravotního postižení účastníka řízení
nedošlo k újmě či zkrácení jeho práv.
(5) Řízení je neveřejné.
(6) Účastník řízení se může dát zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého
si zvolí. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Účastník může mít pouze
jednoho zástupce. U osobních úkonů je zastoupení vyloučeno.
(7) Účastník řízení a jeho zástupce mají před vydáním rozhodnutí právo nahlížet do
bezpečnostního svazku a činit si z něj výpisy, s výjimkou té části bezpečnostního svazku
(§ 124), která obsahuje utajovanou informaci.
(8) Úkony směřující vůči Úřadu je možno učinit, je-li to slučitelné s požadavkem
tohoto zákona, též dodáním do datové schránky Úřadu nebo v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem.
____________________
22)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí
§ 10
Oznamovací povinnost
(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že se u něj nachází majetek, na který se
vztahují mezinárodní sankce, je povinen učinit o tom bez zbytečného odkladu oznámení
ministerstvu.
(2) Jestliže při přípravě nebo při uzavírání smlouvy vznikne podezření, že na jednu
ze stran závazkového vztahu se vztahují mezinárodní sankce, nebo že předmětem
závazkového vztahu je nebo má být majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce, avšak
toto podezření není možné před nebo při uzavírání smlouvy hodnověrně ověřit, vzniká
oznamovací povinnost podle odstavce 1 bezprostředně po uzavření smlouvy.
(3) Oznámení se podává písemně nebo ústně do protokolu a v případě nebezpečí
z prodlení i elektronicky nebo faxem. Za písemné oznámení se považuje též oznámení podané
elektronicky, které je podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.
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Změna zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
§ 71
Podání a jiné úkony
Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání
nebo jiný úkon učinit též
a) se souhlasem orgánu příslušného k řízení o dávkách na počítačové sestavě, která má údaje,
obsah i uspořádání údajů shodné s předepsaným tiskopisem,
b) v elektronické podobě elektronicky podepsané podle zvláštního právního předpisu50),
pokud ministerstvo zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě.
____________________
50)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
§ 12
(1) Oznámení podle § 9 až 11 a podle odstavce 2 je veřejný funkcionář povinen činit
ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. V případě, že veřejný
funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení podle § 9 až 11 a podle
odstavce 2 nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení
výkonu funkce.
(2) Jestliže v průběhu kalendářního roku nedošlo ke skutečnostem, které jsou uvedeny
v § 9 až 11, je veřejný funkcionář povinen učinit o tom oznámení nejpozději do 30. června
následujícího kalendářního roku.
(3) Za písemné oznámení se považuje též oznámení podané v elektronické podobě
prostřednictvím veřejné datové sítě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem8).
(4) (3) Oznámení podle § 9 až 11 a podle odstavce 2 podává veřejný funkcionář
evidenčnímu orgánu (§ 14 odst. 1).
(5) (4) Oznámení se podává na formuláři, jehož strukturu a formát stanoví
Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.
§ 13
Registr oznámení
(1) Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech,
darech a závazcích (dále jen „registr“) je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři
podle § 12 odst. 4 § 12 odst. 3; v oznámení veřejný funkcionář uvede své jméno, příjmení,
datum narození, označení orgánu, ve kterém působí, s uvedením funkce, kterou v tomto
orgánu zastává, a údaje požadované podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2. Registr vede příslušný
evidenční orgán (§ 14 odst. 1) i v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru
a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního
orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy
evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
(3) Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt
a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně
nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost lze podat
a) osobně u evidenčního orgánu,
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny evidenčního orgánu.
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(4) Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě
prostřednictvím veřejné datové sítě udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno
a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané podle
odstavce 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení
do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.
(5) Dále zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají poslance,
senátora, člena vlády a veřejného funkcionáře uvedeného v § 2 odst. 1 písm. k) až m).
(6) Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede (§ 14
odst. 1), skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených
v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě
prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení
písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení
učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.
(7) Evidenční orgán (§ 14), který se z dostupných informací dozví, že se veřejný
funkcionář dopustil jednání, které má znaky přestupku (§ 23 odst. 1), oznámí takovou
skutečnost bezodkladně příslušnému orgánu státní správy podle zvláštního právního
předpisu8a).
(8) Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje
podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle tohoto zákona8b).
(9) Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány,
s výjimkou uvedenou v odstavci 5, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů
při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být
dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů9).
___________________
8)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
§ 97
(1) Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční
návrh dojde věcně příslušnému soudu.
(2) Insolvenční návrh musí být v listinné podobě opatřen úředně ověřeným podpisem
osoby, která jej podala, nebo v elektronické podobě jejím uznávaným elektronickým
podpisem, nebo zaslán prostřednictvím její datové schránky; jinak se k němu nepřihlíží.
(3) Je-li insolvenční návrh podepsán způsobem uvedeným v odstavci 2 pouze
zástupcem insolvenčního navrhovatele na základě procesní plné moci, je podmínka uvedená
v odstavci 2 splněna jen tehdy, je-li úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným
elektronickým podpisem insolvenčního navrhovatele opatřena k insolvenčnímu návrhu
připojená procesní plná moc. To platí obdobně, jedná-li za insolvenčního navrhovatele, jímž
je právnická osoba, jeho zaměstnanec (člen), který tím byl pověřen statutárním orgánem.
(4) O tom, že se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží, vyrozumí insolvenční soud
insolvenčního navrhovatele usnesením, proti němuž nejsou opravné prostředky přípustné
a které mu doručí zvlášť; ustanovení tohoto zákona o doručení vyhláškou se nepoužije.
(5) Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li o hrozící
úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.
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Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
§ 196
(1) Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí
právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické
podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů58).
(2) Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví
povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma
bezplatně veřejně přístupná.
____________________
58)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
§ 162
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona
učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem67),
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu81), nebo
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c) b) s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem nemocenského pojištění,
pokud orgán nemocenského pojištění tuto možnost zajistil.
(2) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání
nebo jiný úkon učinit pouze
a) v elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu
nemocenského pojištění nebo do určené datové schránky orgánu nemocenského pojištění;
podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, a to
ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem nemocenského pojištění.
Nesplňuje-li podání nebo jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán
nemocenského pojištění je povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon
v elektronické podobě, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se
k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží, nebo
b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co
do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo právnickou
osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu.
(3) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy podepsané
uznávaným elektronickým podpisem, uvede současně akreditovaného poskytovatele
certifikačních služeb, který jeho kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo
certifikát připojí k podání.
(4) (3) Orgány nemocenského pojištění, s výjimkou zpravodajských služeb, jsou
povinny zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je
možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit
podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech
pojištění,
b) elektronickou adresu své podatelny, a elektronickou adresu své podatelny určené
k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor své
datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové
zprávy,
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c) formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
d) seznam kvalifikovaných certifikátů svých zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž
se kvalifikované certifikáty nacházejí,
e) d) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě,
a podmínky, za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají,
f) e) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. c) písm. b).
____________________
67)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
81)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových
buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
§5
Žádost o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
(1) Žádost o povolení k výzkumu může být podána pouze písemně v listinné nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem2). Žadatelem může být
pouze právnická osoba se sídlem v České republice, popřípadě právnická osoba, která má
sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území jiného členského
státu Evropské unie3) a která má na území České republiky umístěnu organizační složku, která
má jako předmět činnosti uveden výzkum, s tím, že tato činnost je uvedena ve zřizovací nebo
zakládací listině, společenské smlouvě, stanovách nebo v jiném zakladatelském dokumentu
žadatele vyžadovaném zákonem nebo je stanovena zvláštním zákonem, pokud je jím žadatel
zřízen.
(2) V žádosti o povolení k výzkumu žadatel uvede
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“)
žadatele a adresy pracovišť, na kterých bude výzkum prováděn,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresy místa trvalého pobytu, popřípadě adresy místa
pobytu osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele nebo jeho člena,
c) podrobný popis výzkumné činnosti s uvedením výzkumných cílů a metod.
(3) Žádost o povolení k výzkumu žadatel doloží
a) dokumentací o předchozí výzkumné práci žadatele v oblastech výzkumu a vývoje
využitelné při výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
b) dokladem prokazujícím bezúhonnost osob vykonávajících funkci statutárního orgánu
žadatele nebo jeho člena podle § 7,
c) dokumentací osvědčující splnění podmínek uvedených v § 4 odst. 2.
(4) Po doručení žádosti ministerstvo bez zbytečného odkladu požádá Radu
pro výzkum a vývoj4) (dále jen „Rada“) o odborné stanovisko, které Rada vypracuje
na základě posouzení žádosti Bioetickou komisí. Rada zašle toto odborné stanovisko
ministerstvu do 8 týdnů ode dne doručení žádosti o toto stanovisko.
(5) V případech, kdy žádost o povolení výzkumu nebo oznámení změn jeho zaměření
podle § 6 odst. 4 bezprostředně souvisí s léčebnými postupy, vyzve ministerstvo
k vypracování odborného stanoviska také Ministerstvo zdravotnictví, které ho zašle do 8
týdnů od doručení žádosti o toto stanovisko.
(6) Odborné stanovisko Rady nebo Ministerstva zdravotnictví jednoznačně doporučí
nebo nedoporučí udělení povolení a uvede důvody, které k doporučení nebo nedoporučení
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vedly. Stanovisko rovněž zhodnotí, zda žádost po odborné a etické stránce splňuje podmínky
uvedené v § 4 odst. 2.
(7) Pokud se ministerstvo v rozhodnutí odchýlí od odborného stanoviska Rady nebo
Ministerstva zdravotnictví vypracovaného podle odstavce 5 anebo pokud s takovým
stanoviskem nesouhlasí, uvede v rozhodnutí důvody pro tuto skutečnost.
____________________
2)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 335
Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
(1) Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může zaměstnavatel
písemnost doručit výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil
písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování.
(2) Písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických
komunikací musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem95).
(3) Písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických
komunikací je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí zaměstnanec zaměstnavateli datovou
zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem95).
(4) Doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnance vrátila
zaměstnavateli jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnanec do 3 dnů od odeslání písemnosti
nepotvrdil zaměstnavateli její přijetí datovou zprávou podepsanou svým uznávaným
elektronickým podpisem95).
§ 337
Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem
(1) Zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla osobním
předáním v místě sídla zaměstnavatele. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen
doručení písemnosti podle věty první písemně potvrdit.
(2) Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit písemnost
určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci oznámil; písemnost
určená zaměstnavateli musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance
95)
.
(3) Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji zaměstnavatel
převzal.
(4) Písemnost určená zaměstnavateli doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací je doručena dnem, kdy její převzetí potvrdí zaměstnavatel
zaměstnanci datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem nebo
označenou svou uznávanou elektronickou značkou zapečetěnou svou uznávanou
elektronickou pečetí95).
(5) Doručení písemnosti určené zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu
zaměstnavatele vrátila zaměstnanci jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnavatel do 3 dnů
od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnanci její přijetí datovou zprávou podepsanou svým
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uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou svou uznávanou elektronickou značkou
zapečetěnou svou uznávanou elektronickou pečetí95).
___________________
95)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
95)
§ 6 odst. 2 a 9 odst. 2 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce.
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Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ
Čl. LXXII
§ 17
Daňový doklad a doklad o prodeji
(1) Při dodání plynu konečnému spotřebiteli vystavuje dodavatel daňový doklad.
Při dodání plynu bez daně jinému dodavateli vystavuje dodavatel doklad o prodeji.
(2) Daňový doklad podle odstavce 1, který je dodavatel povinen vystavit do 15 dnů
ode dne dodání plynu konečnému spotřebiteli, obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje dodavatele,
b) identifikační údaje konečného spotřebitele,
c) typ a výrobní číslo měřicího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo, je-li plyn dodáván
prostřednictvím plynárenského zařízení6),
d) množství dodaného plynu v MWh spalného tepla, s výjimkou plynu osvobozeného
od daně,
e) množství dodaného plynu osvobozeného od daně v MWh spalného tepla,
f) účel použití,
g) výši daně celkem v Kč,
h) den dodání,
i) datum vystavení daňového dokladu,
j) číslo daňového dokladu.
(3) Pokud je konečnému spotřebiteli na základě povolení k nabytí plynu osvobozeného
od daně dodán plyn osvobozený od daně, musí být na daňovém dokladu uvedeno, že se jedná
o plyn osvobozený od daně s odkazem na příslušné ustanovení této části, na základě něhož je
tento plyn osvobozen od daně. Pokud je dodáván bioplyn osvobozený od daně, musí být tato
skutečnost uvedena na daňovém dokladu.
(4) Doklad o prodeji podle odstavce 1, který je dodavatel povinen vystavit do 15 dnů
ode dne dodání plynu bez daně jinému dodavateli, obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje dodavatele, který dodává plyn,
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b) identifikační údaje dodavatele, který nabývá plyn,
c) množství dodaného plynu v MWh spalného tepla,
d) den dodání,
e) datum vystavení dokladu o prodeji,
f) číslo dokladu o prodeji.
(5) Daňový doklad nebo doklad o prodeji lze vystavit se souhlasem fyzické nebo
právnické osoby, která jej přijímá, v elektronické podobě, pokud je podepsán uznávaným
elektronickým podpisem12) nebo označen uznávanou elektronickou značkou13) zapečetěn
uznávanou elektronickou pečetí.
____________________
12)
§ 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
13)
§ 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
DAŇ Z PEVNÝCH PALIV
Čl. LXXIII
§ 17
Daňový doklad a doklad o prodeji
(1) Při dodání pevných paliv konečnému spotřebiteli vystavuje dodavatel daňový
doklad. Při dodání pevných paliv bez daně jinému dodavateli vystavuje dodavatel doklad o
prodeji.
(2) Daňový doklad podle odstavce 1, který je dodavatel povinen vystavit do 15 dnů
ode dne dodání pevných paliv konečnému spotřebiteli, obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje dodavatele,
b) identifikační údaje konečného spotřebitele,
c) množství a druh dodaných pevných paliv v GJ spalného tepla v původním vzorku, s
výjimkou pevných paliv osvobozených od daně,
d) množství a druh dodaných pevných paliv osvobozených od daně v GJ spalného tepla v
původním vzorku,
e) výši daně celkem v Kč,
f) den dodání,
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g) datum vystavení daňového dokladu,
h) číslo daňového dokladu.
(3) Pokud jsou konečnému spotřebiteli na základě povolení k nabytí pevných paliv
osvobozených od daně dodána pevná paliva osvobozená od daně, musí být na daňovém
dokladu uvedeno, že se jedná o pevná paliva osvobozená od daně s odkazem na příslušné
ustanovení této části, na základě něhož jsou tato pevná paliva osvobozena od daně.
(4) Doklad o prodeji podle odstavce 1, který je dodavatel povinen vystavit do 15 dnů
ode dne dodání pevných paliv bez daně jinému dodavateli, obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje dodavatele, který dodává pevná paliva,
b) identifikační údaje dodavatele, který nabývá pevná paliva,
c) množství a druh dodaných pevných paliv v GJ spalného tepla v původním vzorku,
d) den dodání,
e) datum vystavení dokladu o prodeji,
f) číslo dokladu o prodeji.
(5) Daňový doklad nebo doklad o prodeji lze vystavit se souhlasem fyzické nebo
právnické osoby, která jej přijímá, v elektronické podobě, pokud je podepsán uznávaným
elektronickým podpisem6) nebo označen uznávanou elektronickou značkou7) zapečetěn
uznávanou elektronickou pečetí dodavatele.
____________________
6)
§ 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
7)
§ 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
DAŇ Z ELEKTŘINY
Čl. LXXIV
§ 17
Daňový doklad a doklad o prodeji
(1) Při dodání elektřiny konečnému spotřebiteli vystavuje dodavatel daňový doklad.
Při dodání elektřiny bez daně obchodníkovi s elektřinou vystavuje dodavatel doklad o prodeji.
(2) Daňový doklad podle odstavce 1, který je dodavatel povinen vystavit do 15 dnů
ode dne dodání elektřiny konečnému spotřebiteli, obsahuje tyto údaje:
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a) identifikační údaje dodavatele,
b) identifikační údaje konečného spotřebitele,
c) registrační číslo11) odběrného místa10),
d) množství dodané elektřiny v MWh, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně,
e) množství dodané elektřiny osvobozené od daně v MWh,
f) výši daně celkem v Kč,
g) den dodání,
h) datum vystavení daňového dokladu,
i) číslo daňového dokladu.
(3) Pokud je konečnému spotřebiteli na základě povolení k nabytí elektřiny
osvobozené od daně dodána elektřina osvobozená od daně podle § 8 odst. 2, musí být na
daňovém dokladu uvedeno, že se jedná o elektřinu osvobozenou od daně s odkazem na
příslušné ustanovení této části, na základě něhož je dodaná elektřina osvobozena od daně.
(4) Doklad o prodeji podle odstavce 1, který je dodavatel povinen vystavit do 15 dnů
ode dne dodání elektřiny bez daně obchodníkovi s elektřinou, obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje dodavatele,
b) identifikační údaje obchodníka s elektřinou,
c) množství dodané elektřiny v MWh,
d) den dodání,
e) datum vystavení dokladu o prodeji,
f) číslo dokladu o prodeji.
(5) Daňový doklad nebo doklad o prodeji lze vystavit se souhlasem fyzické nebo
právnické osoby, která jej přijímá, v elektronické podobě, pokud je podepsán uznávaným
elektronickým podpisem14) nebo označen uznávanou elektronickou značkou15) zapečetěn
uznávanou elektronickou pečetí dodavatele.
____________________
14)
§ 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
15)
§ 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
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Změna zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
§ 33b
Využije-li osoba zúčastněná na přeměně postup podle § 33a, dostatečným způsobem
zabezpečí internetové stránky a publikované dokumenty podepíše uznávaným elektronickým
podpisem nebo opatří uznávanou elektronickou značkou zapečetí uznávanou elektronickou
pečetí6).
____________________
6)
§ 9 odst. 2 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů
§ 20
Působnost ministerstva
(1) Ministerstvo
a) zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k datové zprávě odeslané z datové
schránky,
a) připojí k datové zprávě odeslané z datové schránky data prokazující existenci datové
zprávy k okamžiku jejího odeslání z datové schránky,
b) dodá datovou zprávu odeslanou z datové schránky do datové schránky osoby, která je
odesílatelem označena jako adresát,
c) oznámí odesílateli, že datová zpráva, kterou odeslal, byla dodána do datové schránky
adresáta, a toto oznámení označí uznávanou elektronickou značkou zabezpečí způsobem
zajišťujícím integritu, případně původ dat,
d) vyrozumí adresáta o dodání datové zprávy do jeho datové schránky na jím zvolenou
elektronickou adresu nebo jiný technický prostředek pro vyrozumění; adresát je v tomto
případě povinen uhradit náklady, které ministerstvu v souvislosti s vyrozuměním vznikly,
s výjimkou, bylo-li vyrozumění učiněno na adresátem zvolenou elektronickou adresu,
e) oznámí odesílateli, že datová zpráva, kterou odeslal do datové schránky adresáta, byla
doručena, a toto oznámení označí uznávanou elektronickou značkou ministerstva; to neplatí,
jde-li o dokument podle § 18a zabezpečí způsobem zajišťujícím integritu, případně původ
dat,
f) oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, neexistuje,
g) oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, je znepřístupněna,
a to i zpětně,
h) oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, byla zrušena,
i) vede evidenci o datu a času událostí podle tohoto odstavce včetně identifikace datové
zprávy, odesílatele a adresáta.
(2) Ministerstvo je oprávněno datovou zprávu zničit, pokud u ní zjistí výskyt
chybného formátu nebo počítačového programu, které jsou způsobilé přivodit škodu
na informačním systému datových schránek nebo na informacích v tomto informačním
systému. O zničení datové zprávy ministerstvo neprodleně vyrozumí odesílatele.
(3) Obsah datové zprávy a všech jejích částí musí být uzpůsoben tak, aby se s ním
bylo možné seznámit a dále jej zpracovávat bez zvláštních technických znalostí a způsobem
umožňujícím práci s ním i osobám se zdravotním postižením prostřednictvím speciálních
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technických pomůcek. Ministerstvo stanoví vyhláškou technické náležitosti užívání datových
schránek, přípustné formáty datové zprávy a maximální velikost datové zprávy. Ministerstvo
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam možných technických prostředků
pro vyrozumění o dodání datové zprávy do datové schránky.
(4) Ministerstvo zajistí uložení dodané datové zprávy v datové schránce. Minimální
dobu uložení dodané datové zprávy v datové schránce stanoví ministerstvo vyhláškou.
Na žádost držitele datové schránky umožní provozovatel informačního systému datových
schránek uložení dodané datové zprávy v datové schránce po dobu delší, než je doba
stanovená vyhláškou. Za uložení dodané datové zprávy v datové schránce po dobu delší, než
je doba stanovená vyhláškou, náleží provozovateli informačního systému datových schránek
odměna, která se stanoví podle cenových předpisů5).
§ 22
Konverze
(1) Konverzí se rozumí
a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě
nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“), ověření shody
obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo
b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě
a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.
(2) Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), má stejné právní
účinky jako ověřená kopie dokumentu dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen
„vstup“).
(3) Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě
správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako
podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.
§ 24
Postup při provádění konverze
(1) Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi
a) ověří platnost kvalifikovaného elektronického časového razítka vstupu8), je-li jím vstup
opatřen,
b) ověří, že kvalifikovaný certifikát8), na němž je založen uznávaný elektronický podpis8),
kterým je podepsán vstup, nebo kvalifikovaný systémový certifikát8), na němž je založena
uznávaná elektronická značka8), kterou je označen vstup, nebyly před okamžikem uvedeným
v kvalifikovaném časovém razítku zneplatněny,
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c) b) ověří platnost uznávaného elektronického podpisu, je-li jím vstup podepsán,
platnost uznávané elektronické pečetě, je-li jí vstup zapečetěn, nebo platnost uznávané
elektronické značky, je-li jí vstup označen.
(2) Bezodkladně poté, kdy subjekt provádějící konverzi ověří shodu výstupu se
vstupem a shoduje-li se výstup se vstupem, připojí k výstupu ověřovací doložku.
(3) Při konverzi do dokumentu obsaženého v datové zprávě opatří subjekt, který
konverzi provedl, výstup svou uznávanou elektronickou značkou nebo uznávaným
elektronickým podpisem osoby, která konverzi provedla, a zajistí, aby byl výstup opatřen
kvalifikovaným časovým razítkem.
(4) (3) Technické náležitosti provádění konverze, vstupu a výstupu stanoví
ministerstvo vyhláškou.
(5) (4) Konverze se neprovádí
a) je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy,
b) jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména
o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku,
služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný
průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán,
rysy a technické kresby,
c) jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly
zeslabit jeho věrohodnost,
d) není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o
1. prvopis,
2. vidimovaný dokument,
3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle
jiného právního předpisu,
e) je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického
razítka,
f) v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě
podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou
značkou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu
v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu,11) zapečetěn
uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho,
kdo dokument vydal nebo vytvořil,
g) jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby,
například o zvukový nebo audiovizuální záznam,
h) pokud dokument nesplňuje technické náležitosti podle odstavce 4.
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(6) (5) Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu
a jejich soulad s právními předpisy.
§ 25
Ověřovací doložka
(1) Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě je součástí
výstupu a obsahuje
a) název subjektu, který konverzi provedl,
b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,
c) údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,
d) údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup,
e) údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečeť nebo
reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek,
f) datum vyhotovení ověřovací doložky,
g) jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla.,
h) kvalifikovaný elektronický podpis osoby, která konverzi provedla.
(2) Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě je součástí výstupu a
obsahuje
a) název subjektu, který konverzi provedl,
b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,
c) údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,
d) údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup,
e) datum vyhotovení ověřovací doložky,
f) údaj o tom, zda byl vstup podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo
označen platnou uznávanou elektronickou značkou, číslo kvalifikovaného certifikátu, na němž
je uznávaný elektronický podpis založen, nebo číslo kvalifikovaného systémového certifikátu,
na němž je uznávaná elektronická značka založena, a obchodní firmu akreditovaného
poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný
systémový certifikát vydal,
g) datum a čas uvedené v kvalifikovaném časovém razítku, číslo kvalifikovaného časového
razítka a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který
kvalifikované časové razítko vydal, byl-li vstup kvalifikovaným časovým razítkem opatřen,
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h) otisk úředního razítka, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi
provedla.
f) údaj o tom, zda byl vstup podepsán uznávaným elektronickým podpisem, zapečetěn
uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou,
identifikaci uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo
uznávané elektronické značky alespoň v rozsahu identifikačního čísla kvalifikovaného
certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících důvěru
a o podepisující osobě, pečetící osobě nebo označující osobě obsažených
v kvalifikovaném certifikátu a údaj o výsledku ověření platnosti uznávaného
elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo uznávané elektronické
značky,
g) údaj o tom, zda byl vstup opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem,
identifikaci kvalifikovaného elektronického časového razítka alespoň v rozsahu
identifikačního čísla certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb
vytvářejících důvěru obsažených v certifikátu a datum a čas uvedené v kvalifikovaném
elektronickém časovém razítku,
h) otisk úředního razítka a jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která
konverzi provedla.
§ 27
(1) Žádosti a oznámení podle tohoto zákona lze podat rovněž prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy.
(2) Úředně ověřený podpis žádosti podle § 3 odst. 4, § 4 odst. 5 a § 5 odst. 5 se
nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem státu zařazeným v ministerstvu nebo
zaměstnancem zařazeným v kontaktním místu veřejné správy anebo je-li podepsána
uznávaným elektronickým podpisem způsobem, se kterým tento zákon nebo jiný právní
předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu11).
(3) Učiní-li osoba oprávněná k přístupu do datové schránky oznámení podle § 12
odst. 1 prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, obdrží nové přístupové údaje
na počkání.
____________________
8)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
11)
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
§ 11
(1) Komora vede rejstřík, který obsahuje údaje o
a) statutárních auditorech,
b) auditorských společnostech,
c) auditorech z jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace, kteří vykonávají
auditorskou činnost v České republice dočasně nebo příležitostně,
d) asistentech auditora,
e) osobách registrovaných podle § 47.
(2) Rejstřík obsahuje také adresu sídla a kontaktní údaje Komory a Rady a jejich
orgánů příslušných ke kontrole kvality podle § 24 a řízení podle § 26.
(3) Rejstřík je veden v elektronické podobě.
(4) Údaje jsou v rejstříku vedeny v českém jazyce.
(5) Údaje obsažené v rejstříku jsou, s výjimkou rodného čísla, data narození, adresy
bydliště a opatření napomenutí, veřejně přístupné na internetových stránkách Komory.
(6) Údaje o asistentech auditora se nezveřejňují.
(7) Komora může ve statutu Komory stanovit, že se do neveřejné části rejstříku
zapisují i další potřebné údaje.
(8) Údaje do rejstříku v českém jazyce a opatřené podpisem předává Komoře bez
zbytečného odkladu osoba, jíž se údaje týkají. Jsou-li údaje předávány v elektronické podobě,
musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem15).
(9) Údaje zapisované do rejstříku nebo jejich změny jsou osoby podle odstavce 1
povinny bezodkladně oznámit Komoře. Komora může při neoznámení změn a při závažném
dopadu tohoto neoznámení zahájit řízení podle § 26.
____________________
15)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
§ 58
Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností
(1) Fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“) se poskytnou údaje, které jsou k ní
vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě žádosti podané
a) elektronicky,
b) v listinné podobě, nebo
c) osobně.
(2) Elektronicky lze podat žádost na elektronickém formuláři zpřístupněném
Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který subjekt údajů po vyplnění podepíše
uznávaným elektronickým podpisem, nebo který podá prostřednictvím zpřístupněné datové
schránky provozované podle jiného právního předpisu.
(3) Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může
subjekt údajů zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra; žádost musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem.
(4) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavců 2 a 3 musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li žadatel
držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,
d) adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,
e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.
(5) O poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt
údajů požádat osobně na kontaktním místě veřejné správy nebo na Ministerstvu vnitra;
subjekt údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt údajů musí od 1. ledna 2012 provést
svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného
identifikačního dokladu.
(6) Za subjekt údajů,
a) který je mladší 15 let,
b) který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo
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c) jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není
způsobilý k jednání podle odstavce 1,
žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce; je-li žádost podána v listinné podobě,
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.
(7) Údaje vyžádané podle odstavce 6 se poskytnou zákonnému zástupci.
(8) Za subjekt údajů může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se poskytnou.
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Změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
§ 56
Informační povinnost správce daně
(1) Správce daně určí a zveřejní
a) úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo
nahlížet do spisu, a pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně,
b) elektronickou adresu své podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož
i formáty a struktury datových zpráv, které je způsobilý přijmout,
c) seznam kvalifikovaných certifikátů4) úředních osob nebo elektronickou adresu, na které se
tento seznam nachází,
d) c) další možnosti učinit podání pomocí jiných technických prostředků,
e) d) čísla účtů, na které přijímá platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle
jednotlivých daní, jejichž správa mu náleží,
f) e) druhy daní, které lze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk nebo
soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky, které je
při těchto platbách nutné dodržet.
(2) Správce daně zveřejní informace podle odstavce 1 na své úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(3) Správce daně zveřejňuje vhodným způsobem informace o právních předpisech,
které se vztahují k působnosti tohoto správce daně, a informace o jejich změnách.
§ 71
(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, způsobem, se kterým jiný právní
předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c) b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky.
(2) Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která
podání činí.
(3) Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy
bez uznávaného elektronického podpisu, která není podepsána způsobem, se kterým jiný
právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo za použití jiných
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přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů
ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci
1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.
(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze
učinit způsobem podle odstavce 1 písm. c) b).
§ 102
(1) Rozhodnutí obsahuje
a) označení správce daně, který rozhodnutí vydal,
b) číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru,
c) označení příjemce rozhodnutí,
d) výrok s uvedením právního předpisu, podle něhož bylo rozhodováno, a jde-li o platební
povinnost, také částku a číslo účtu příslušného poskytovatele platebních služeb, na který má
být částka uhrazena,
e) lhůtu k plnění, je-li nutné ji stanovit,
f) poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit,
u kterého správce daně se odvolání podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení
odkladného účinku,
g) podpis úřední osoby s uvedením jména a pracovního zařazení a otisk úředního razítka; tuto
náležitost lze nahradit uznávaným kvalifikovaným elektronickým podpisem úřední osoby,
h) datum, kdy bylo rozhodnutí podepsáno.
(2) Rozhodnutí obsahuje odůvodnění, nestanoví-li zákon jinak.
(3) V odůvodnění správce daně uvede důvody výroku nebo výroků rozhodnutí
a informaci o tom, jak se vypořádal s návrhy a námitkami uplatněnými příjemcem rozhodnutí.
(4) V odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno na základě dokazování, správce daně
dále uvede, které skutečnosti má za prokázané, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil,
o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jak věc posoudil po právní stránce.
§ 176
Exekuční titul
(1) Exekučním titulem je
a) výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní,
b) vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění, nebo
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c) vykonatelný zajišťovací příkaz.
(2) Výkaz nedoplatků obsahuje
a) označení správce daně, který výkaz nedoplatků vydal,
b) číslo jednací,
c) označení daňového subjektu, který neuhradil nedoplatek (dále jen „dlužník“),
d) údaje o jednotlivých nedoplatcích,
e) podpis úřední osoby s uvedením jména a pracovního zařazení a otisk úředního razítka; tuto
náležitost lze nahradit uznávaným kvalifikovaným elektronickým podpisem úřední osoby,
f) potvrzení o vykonatelnosti,
g) den, k němuž je výkaz nedoplatků sestaven.
_____________________
4)
§ 2 a 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
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Změna zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
§ 55
Zdravotnickou dokumentaci lze vést pouze v elektronické podobě za splnění těchto
podmínek:
a) technické prostředky použité k uložení záznamů v elektronické podobě zaručují, že údaje
v provedených záznamech nelze dodatečně modifikovat; technickými prostředky jsou
organizačně-technická opatření, informační systémy, technické zařízení a vybrané pracovní
postupy,
b) informační systém, ve kterém je vedena zdravotnická dokumentace v elektronické podobě,
eviduje seznam identifikátorů záznamů v elektronické dokumentaci pacientů vedené
poskytovatelem a umožňuje jeho poskytování dálkovým přístupem,
c) bezpečnostní kopie datových souborů jsou prováděny nejméně jednou za pracovní den,
d) před uplynutím doby životnosti zápisu na technickém nosiči dat je zajištěn přenos na jiný
technický nosič dat,
e) uložení kopií pro dlouhodobé uchování musí být provedeno způsobem znemožňujícím
provádět do těchto kopií dodatečné zásahy; tyto kopie jsou vytvářeny nejméně jednou
za kalendářní rok,
f) při uchovávání kopií pro dlouhodobé uchování na technickém nosiči dat je zajištěn přístup
k těmto údajům pouze oprávněným osobám a je zajištěna jejich čitelnost nejméně po dobu,
která je stanovena pro uchování zdravotnické dokumentace,
g) dokumenty v listinné podobě, které jsou součástí zdravotnické dokumentace a které
vyžadují podpis osoby, jež není zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným
pracovníkem, musí být převedeny do elektronické podoby, která se podepíše a v této podobě
doplněny doložkou potvrzující převedení podepsanou uznávaným elektronickým
podpisem osoby, která převod provedla; dokument v listinné podobě se uchová,
h) výstupy ze zdravotnické dokumentace lze převést do listinné podoby autorizovanou
konverzí dokumentů29),
i) informační systém, ve kterém je vedena zdravotnická dokumentace, musí umožňovat
vytvoření speciální kopie uložené zdravotnické dokumentace ve formátu čitelném
a zpracovatelném i v jiném informačním systému.
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§ 71
Součinnost Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Českého statistického úřadu
a ministerstva při poskytování údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů
veřejné správy
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro účely
plnění jeho úkolů podle tohoto zákona a pro výkon státní správy v oblasti zajištění Národního
zdravotnického informačního systému
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo,
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenu b) nebo c).
(2) Údaji poskytovanými podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
jiného právního předpisu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Údaji poskytovanými podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u státního občana České republiky, který se narodil v cizině, místo
a stát, kde se narodil,
e) rodné číslo,
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f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; jeli manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození dítěte,
o) údaje o osvojenci v rozsahu,
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum, místo a okres narození a u osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil,
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo
přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno,
jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo území
České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, nebo
den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého.
(4) Údaji poskytovanými podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
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c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě že se narodil na území České republiky, místo
a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, g) druh a adresa místa pobytu, popřípadě
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území
České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost manžela
nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo; je-li manželem nebo registrovaným
partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení
manžela a datum jeho narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní příslušnost dítěte,
pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,
p) údaje o osvojenci v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí cizince mimo území České republiky, datum,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Ministerstvo předává poskytovateli zdravotních služeb, který provedl porod nebo
poskytl poporodní ošetření novorozence, rodné číslo narozeného dítěte za účelem založení
zdravotnické dokumentace a předání údajů do Národního zdravotnického informačního
systému.
(8) Policie České republiky poskytne poskytovateli na základě jeho žádosti následující
údaje
a) adresu místa pobytu zemřelého pacienta,
b) adresu místa pobytu pacienta, u něhož sdělení tohoto údaje neumožňuje jeho zdravotní
stav,
c) adresu místa pobytu pacienta, kterému je nutné poskytnout informaci týkající se jeho
zdravotního stavu, jejímž včasným neposkytnutím může dojít k ohrožení nebo poškození
zdraví pacienta nebo ohrožení zdraví jiných osob,
d) adresu místa pobytu žijícího manžela nebo žijícího dítěte pacienta uvedeného v písmenu b),
e) adresu místa pobytu zákonného zástupce pacienta, který je nezletilou osobou, nebo
opatrovníka pacienta s omezenou svéprávností, který s ohledem na svůj zdravotní stav nebo
věk není schopen sdělit údaje potřebné k vyhledání zákonného zástupce nebo opatrovníka,
anebo zemřelého pacienta, který byl nezletilou osobou nebo osobou s omezenou svéprávností.
pokud tyto údaje poskytovatel nemůže jiným způsobem zjistit a pokud jsou nezbytné
k zajištění podmínek pro poskytování zdravotních služeb.
(9) Žádost podle odstavce 8 obsahuje
a) identifikační údaje poskytovatele,
b) identifikační údaje zdravotnického pracovníka, a to jméno, popřípadě jména, příjmení
a jeho pracovní zařazení u poskytovatele,
c) účel, ke kterému jsou údaje požadovány,
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d) rodné číslo pacienta nebo zemřelého pacienta, a není-li poskytovateli známo, jiné
identifikační údaje, zejména jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
e) rodné číslo manžela, dětí nebo zákonných zástupců pacienta nebo zemřelého pacienta,
a není-li poskytovateli zdravotních služeb známo, jiné identifikační údaje těchto osob,
zejména jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
(10) Český statistický úřad poskytuje ministerstvu nebo jím pověřenému správci
Národního registru poskytovatelů pro účely zabezpečení poskytování zdravotních služeb
a pro výkon státní správy v oblasti zajištění Národního zdravotnického informačního systému
ze základního registru osob o subjektu vedeném v registru osob údaje v rozsahu
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není
podnikající fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby,
c) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,
d) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,
e) právní forma,
f) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka
zpřístupněna,
g) statutární orgán, jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště u fyzické osoby nebo název
a sídlo právnické osoby,
h) právní stav,
i) adresa sídla subjektu vedeného v registru osob nebo adresa místa podnikání fyzické osoby,
j) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,
k) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,
l) adresa místa provozovny,
m) kód agendy,
n) datum prvotního zápisu do registru osob,
o) datum poslední změny údaje vedeného v registru osob,
p) identifikační číslo osoby,
q) identifikační číslo provozovny.
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(11) V konkrétním případě lze z poskytovaných údajů podle odstavců 2 až 5 a 10 nebo
zjišťovaných údajů podle odstavce 8 použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné
ke splnění daného úkolu.
(12) Ministerstvo předává údaje jemu poskytnuté podle odstavců 2 až 5 a 10
poskytovatelům zdravotních služeb k plnění jejich úkolů na základě žádosti. Žádost
poskytovatele i údaje předávané ministerstvem na základě této žádosti jsou předávány
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(13) Žádost podle odstavce 12 obsahuje
a) identifikační údaje poskytovatele nebo zdravotní pojišťovny, (Sněmovní tisk 614)
b) základní identifikaci subjektu údajů, o kterém mají být údaje předány,
c) požadovaný rozsah údajů o subjektu údajů podle písmene b),
d) účel, ke kterému jsou údaje požadovány,
e) další informace potřebné k vyhledání požadovaných údajů, pokud nebyl subjekt údajů
označen jednoznačným způsobem;
žádost se opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb osoby oprávněné jednat
za poskytovatele, pokud není žádost doručena prostřednictvím datové schránky podepíše
způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu51).
(14) Ministerstvo ověří žadatele v jím vedeném registru poskytovatelů, posoudí podle
sděleného účelu oprávněnost žádosti a odůvodněnost požadovaného rozsahu údajů a v případě
kladného vyhodnocení předá požadované údaje; pokud ministerstvo žádost vyhodnotí jako
nedůvodnou nebo omezí rozsah požadovaných údajů, sdělí tuto skutečnost poskytovateli.
____________________
51)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
§ 44
(1) Poskytovatel, který lékařský posudek vydal, zajistí neprodleně jeho prokazatelné
předání
a) posuzované osobě a
b) osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby za účelem vydání
posudku oprávněně požádala, není-li posuzovanou osobou.
(2) Prokazatelným předáním lékařského posudku podle odstavce 1 se rozumí jeho
převzetí
a) osobou uvedenou v odstavci 1 stvrzené podpisem této osoby, s uvedením data převzetí,
a jde-li o osobu uvedenou v odstavci 1 písm. b) nebo pověřenou osobu této osoby, uvede se
též číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti a důvod vydání posudku;
potvrzení o převzetí lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené
o posuzované osobě,
b) na základě doručení provozovatelem poštovních služeb; doručení musí být doloženo
doručenkou, nebo
c) na základě elektronického doručení podepsaného uznávaným elektronickým podpisem
způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu
v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu,22) do schránky
uvedené posuzovanou osobou a osobou, která o posouzení zdravotní způsobilosti požádala.
Lékařský posudek se též považuje za prokazatelně předaný, jestliže osoba oprávněná
k převzetí posudku odmítne posudek převzít nebo jeho převzetí stvrdit podpisem; tuto
skutečnost zaznamená posuzující lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované
osobě; záznam podepíše posuzující lékař a další zdravotnický pracovník přítomný převzetí
posudku. V případě odmítnutí převzetí lékařského posudku doručovaného prostřednictvím
provozovatele poštovní služby se použije obdobně ustanovení § 9 odst. 4.
(3) Osobě, která není osobou uvedenou v odstavci 1 písm. b) a které uplatněním
lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, předává posudek posuzovaná osoba,
pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
(4) Právní účinky lékařského posudku
a) se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti
posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou nastávají pro osobu, které byl
předán, dnem jeho prokazatelného předání,
b) se závěrem o zdravotní způsobilosti posuzované osoby nastávají pro osobu, které byl
předán, dnem, kdy končí platnost předcházejícího posudku, nejdříve však dnem uplynutí lhůty
pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí

167

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ACKA8JHE9PS)

o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování
zdravotních služeb,
c) o zdravotním stavu nastávají pro osobu, které byl předán, dnem uplynutí lhůty pro podání
návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení
posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních
služeb.
(5) Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne
jeho vydání, není-li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta. Jestliže
správní úřad, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
napadený lékařský posudek podle § 47 odst. 2 písm. a) potvrdí, může tento posudek k tomu
oprávněná osoba použít pro účely, pro které byl vydán, do 10 pracovních dnů ode dne
prokazatelného doručení potvrzeného posudku.
(6) Lékařský posudek pozbývá platnost
a) uplynutím doby, na kterou byl vydán,
b) dnem, kdy měla být podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutím orgánu ochrany
veřejného zdraví nebo posuzujícího lékaře nebo jiné k tomu oprávněné osoby provedena
lékařská prohlídka za účelem nového posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby,
c) dnem, kterým nastaly právní účinky lékařského posudku vydaného pro stejný účel
a za stejných podmínek jako předcházející posudek, pokud z tohoto zákona nebo jiných
právních předpisů nevyplývá jinak,
d) ukončením pracovněprávního nebo služebního vztahu, jde-li o posudek podle § 41 písm.
d); to neplatí, je-li nejdéle do 3 měsíců ode dne jeho ukončení pracovněprávní vztah se
stejným výkonem práce znovu uzavřen se stejným zaměstnavatelem, pokud v době od jeho
ukončení nedošlo ke změně nebo vývoji zdravotního stavu posuzované osoby.
(7) Jestliže je lékařský posudek neplatný, považuje se posuzovaná osoba pro účel,
pro který měla být zdravotně posouzena, za zdravotně nezpůsobilou nebo za osobu, jejíž
zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl posuzován.
____________________
22)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
§7
(1) Zápisy práv se do katastru provádějí na základě písemností v listinné podobě nebo
v elektronické podobě (dále jen „listina“). Pokud je listina vyhotovena v elektronické podobě,
musí být též opatřena kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.
(2) Týká-li se právo, které má být na základě listiny zapsáno do katastru, jen části
pozemku evidovaného v katastru, musí být s listinou spojen geometrický plán, který část
pozemku vymezuje. Geometrický plán se považuje za součást listiny.
§ 52
(1) Každý má právo do katastru nahlížet, pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy,
výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje ze sbírky listin, pokud není stanoveno jinak.
(2) Získávat údaje z katastru formou nahlížení nelze z přehledu vlastnictví z území
České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí.
(3) Není-li přehled vlastnictví z území České republiky nebo údaj o dosažených
cenách nemovitostí poskytnut způsobem umožňujícím dálkový přístup, lze jej poskytnout
pouze osobě, která prokáže svoji totožnost.
(4) Poskytování údajů ze sbírky listin katastru či pozemkové knihy se provádí
poskytováním ověřených nebo prostých
a) kopií písemností v listinné podobě,
b) výstupů vzniklých převedením písemností v listinné podobě do elektronické podoby nebo
převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby, pokud tyto písemnosti byly
v době doručení katastrálnímu úřadu opatřeny platným uznávaným elektronickým podpisem
nebo platnou elektronickou značkou podepsány způsobem, se kterým jiný právní předpis
spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky
vlastnoručního podpisu, zapečetěny uznávanou elektronickou pečetí nebo označeny
elektronickou značkou,
c) duplikátů písemností v elektronické podobě, pokud tyto písemnosti byly v době doručení
katastrálnímu úřadu opatřeny platným uznávaným elektronickým podpisem nebo platnou
elektronickou značkou podepsány způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje při
právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky
vlastnoručního podpisu, zapečetěny uznávanou elektronickou pečetí nebo označeny
elektronickou značkou.
Tyto údaje lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost. Při ověřování
neodpovídá katastrální úřad za obsah listiny. Katastrální úřad neověří listinu, jejíž originál
nebo kopie jsou nečitelné.
(5) Katastrální úřad vede evidenci osob, kterým poskytl údaje podle odstavců 3 a 4.
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§ 60
Za účelem založení do sbírky listin může katastrální úřad převést z elektronické
podoby písemnost ve formě datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým
podpisem nebo elektronickou značkou podepsána způsobem, se kterým jiný právní
předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti
účinky vlastnoručního podpisu, zapečetěna uznávanou elektronickou pečetí nebo
označena elektronickou značkou, a která je předložena pro zápis do katastru, do listinné
podoby. Při převedení katastrální úřad nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených
v písemnosti ve formě datové zprávy. Při poskytování kopií písemností vedených
v elektronické podobě ve sbírce listin se postupuje obdobně.
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Změna zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
§ 125
Podpis rozhodnutí
(1) Bylo-li usnesení vyhotoveno písemně v listinné podobě nebo elektronické podobě,
podepíše je ten, kdo usnesení vydal, a opatří se úředním razítkem notáře. Usnesení
vyhotovené v elektronické podobě opatří uznávaným elektronickým podpisem ten, kdo je
vydal. Otisk úředního razítka notáře se nevyžaduje, bylo-li usnesení vyhotoveno
v elektronické podobě.
(2) Nemůže-li být vyhotovení usnesení podepsáno notářským kandidátem, notářským
koncipientem nebo zaměstnancem notáře, který je vydal, anebo opatřeno jejich uznávaným
elektronickým podpisem, podepíše je notář nebo se opatří uznávaným elektronickým
podpisem notáře.
(3) Nemůže-li být vyhotovení usnesení podepsáno notářem, který je vydal, nebo
opatřeno jeho uznávaným elektronickým podpisem, podepíše je ten, kdo věc převzal (§ 102),
nebo se opatří jeho uznávaným elektronickým podpisem.
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Změna zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
§ 22
(1) Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě; to platí obdobně
pro dokládání listin o skutečnostech uvedených v návrhu na zápis a listin zakládaných do
sbírky listin. Vláda stanoví, které návrhy na zápis a listiny lze podávat pouze v elektronické
podobě.
(2) Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen.
(3) Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným
elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán
prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává způsobem, se kterým jiný
právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu16).
____________________
16)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
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Změna zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
§ 26
(1) Splnění předpokladů podle § 25 odst. 1 písm. a), e) a f) je žadatel povinen doložit
příslušnými listinami. Splnění předpokladu bezúhonnosti se osvědčuje výpisem z Rejstříku
trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Služební orgán si za účelem ověření, zda žadatel
splňuje předpoklad bezúhonnosti, může vyžádat od Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku
trestů týkající se žadatele; žádost se podává v elektronické podobě podepsaná uznávaným
elektronickým podpisem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rejstřík trestů
poskytne na žádost služebního orgánu výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se žadatele.
Žadatel, který není státním občanem České republiky, osvědčuje splnění předpokladu
bezúhonnosti též obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčujícím
bezúhonnost, vydaným státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel
pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský
stát“), a doloženým úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením. Splnění předpokladu
podle § 25 odst. 1 písm. c) se dokládá písemným čestným prohlášením.
(2) Splnění předpokladů podle § 25 odst. 1 písm. a), e) a f) lze při podání žádosti
doložit též čestným prohlášením; listiny podle odstavce 1 v takovém případě žadatel předloží
následně, nejpozději před konáním pohovoru podle § 27 odst. 3.
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Změna zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
§5
Způsob uveřejnění
(1) Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení
elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a
rovněž metadat podle odstavce 5 do registru smluv.
(2) Osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo smluvní strana smlouvy zašle smlouvu správci
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Správce registru smluv uveřejní smlouvu
prostřednictvím registru smluv bezodkladně po jejím doručení; uveřejnění smlouvy
prostřednictvím registru smluv se provádí zpravidla automatizovaně.
(3) Zaslání smlouvy správci registru smluv se provede na elektronickém formuláři do
datové schránky zřízené správci registru smluv pro tento účel. Správce registru smluv uveřejní
elektronický formulář na portálu veřejné správy.
(4) V případě, že je prostřednictvím registru smluv uveřejněna smlouva, správce
registru smluv potvrdí uveřejnění potvrzením, které zašle do datové schránky, ze které mu
byla smlouva zaslána k uveřejnění prostřednictvím registru smluv; zaslání potvrzení se
provádí zpravidla automatizovaně. Správce registru smluv v potvrzení uvede metadata
smlouvy podle odstavce 5 a potvrzení označí svou uznávanou elektronickou značkou a opatří
kvalifikovaným časovým razítkem zabezpečí způsobem zajišťujícím integritu, případně
původ dat.
(5) Smlouva, která nebyla uveřejněna způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo jejíž
metadata neobsahují
a) identifikaci smluvních stran,
b) vymezení předmětu smlouvy,
c) cenu, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit,
d) datum uzavření smlouvy,
se nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv.
(6) Z uveřejnění prostřednictvím registru smluv lze vyloučit metadata uvedená v
odstavci 5 písm. a) nebo c), jsou-li tato metadata obchodním tajemstvím osoby uvedené v § 2
odst. 1 písm. e), k), l) nebo n), a to také tehdy, pokud by obchodním tajemstvím bylo až více
takto uveřejněných informací zároveň.
(7) Osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo smluvní strana smlouvy může uveřejněnou
smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění opravit; přitom postupuje podle
odstavců 2 až 4 obdobně. Původní smlouva nebo metadata zůstávají v registru smluv
uchovány.
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(8) V případě, že mají být z uveřejnění vyloučeny informace postupem podle § 3 odst.
1 anebo § 5 odst. 6, musí být v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném
správci registru smluv tyto informace znečitelněny tím, kdo zaslal smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
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Změna vládního návrhu zákona o dani z hazardních her
(sněmovní tisk č. 579)
§9
Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
(1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z hazardních her.
(2) Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání se podává datovou zprávou
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, způsobem, se kterým jiný právní
předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c) b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky.
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