
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetiím 

zákona o elektronické identifikaci 

(tisk 1070) 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu 

a regionální rozvoj č. 275 z 56. schůze konané dne 19. dubna 2017 (tisk 1070/1) 

V Části čtvrté Čl. IV se bod 1 vypouští. 

 

 

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro zdravotnictví č. 241 ze 48. 

schůze konané dne 17. května 2017 (tisk 1070/3) 

B1. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní: 

 
„ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o léčivech 

Čl. V 

V zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona 

č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona 

č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 

č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., a zákona č. 66/2017 Sb., se za 

§ 19a vkládá nový § 19b, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 19b 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

(1) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán 

vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle 

tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu  

a) příjmení,   

b) jméno, popřípadě jména,  

c) adresa místa pobytu,  

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodila 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. 
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(2) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán 

vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle 

tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel  údaje v rozsahu  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození,  

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 

d) rodné číslo, 

e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány 

písemnosti podle jiného právního předpisu, 

f) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla 

jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě 

jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 

zrušení omezení svéprávnosti, 

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo 

a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, 

den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, 

a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  

h) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán 

vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle 

tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) místo a stát narození, 

d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, je-li tímto místem sídlo správního 

orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají 

být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 

e) číslo a platnost oprávnění k pobytu na území České republiky, 

f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky, 

g) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla 

jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, 

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém k 

úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 

který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, 

j) státní občanství, popřípadě státní příslušnost. 

 

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

 

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 

údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.“. 

Následující části a články se přečíslují. 

 

B2. V části osmé se na konec textu článku VIII doplňují slova „ , s výjimkou části páté, která 

nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení.“. 
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B3. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní: 

„ČÁST SEDMÁ  

Změna zákona o zdravotních službách 

Čl. VII 

 

V zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 437/2012 Sb., 

zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., 

zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., 

zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 65/2017 

Sb. a zákona č. …/2017 Sb., se za § 69 vkládají nové § 69a a 69b, které včetně nadpisů znějí: 

 

„§ 69a 

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví 

 

 (1) Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví je informační systém veřejné 

správy, který umožňuje oprávněným osobám nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené 

v elektronické podobě. 

 (2) Oprávněnými osobami podle odstavce 1 jsou  

a) poskytovatelé a poskytovatelé sociálních služeb, v případě, že poskytují zdravotní služby,  

b) poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a  

c) národní kontaktní místa pro elektronické zdravotnictví zřízená ostatními členskými státy 

Evropské unie. 

 (3) Správcem národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví je 

Ministerstvo zdravotnictví.  

 

§ 69b 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

 (1) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá 

při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví 

ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu,  

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 

a stát, kde se narodil, 

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 

datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 

subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí,   

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 (2) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá 

při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví 

z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
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b) datum narození, 

c) pohlaví, 

d) místo a okres narození;  u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 

e) rodné číslo, 

f) adresa místa trvalého pobytu. 

 (3) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá 

při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví 

z informačního systému cizinců údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) pohlaví, 

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě že se narodil na území České republiky, místo 

a okres narození, 

e) rodné číslo, 

f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky. 

 (4) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá 

při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví z registru 

rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny 

v informačních systémech uvedených v odstavcích 1, 2 nebo 3 údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, 

b) rodné číslo, 

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, na 

jehož území se narodil. 

 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

 (6) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.“. 

Následující části a články se přečíslují. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 24. května 2017 
 

 

C. Poslanec Štěpán Stupčuk: 

SD 6454 

C1. V části druhé čl. II bodu 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“. 

 

 

C2. V části druhé čl. II se za bod 1 vkládají nové body 2 až 4, které znějí: 

„2. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova „podle § 8a a datum a čas 

zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9“. 

 

3. V § 17a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
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 „(5) Správa základních registrů je pro ministerstvo zpracovatelem údaje v evidenci 

občanských průkazů v rozsahu datum a čas zablokování funkce autentizace podle § 16 

odst. 9. 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.“. 

 

4. V § 17a odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.“. 

Dosavadní novelizační body 2 až 4 se označují jako novelizační body 5 až 7. 

 

 

C3. V části druhé čl. II se za bod 7 doplňují body 8 a 9, které znějí: 

„8. V § 18d se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 „(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona 

z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu podle § 17 odst. 2 

písm. a), c) až m), o), p), r), s), u), v), x) a z).“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

9. V § 18d odst. 5 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.“. 

 

 

C4. V části páté čl. V zní: 

„Čl. V 

 

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona 

č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 

zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 

č. 456/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 5 odst. 5 se slova „elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou 

identifikaci a autentizaci“ nahrazují slovy „s využitím prostředku pro elektronickou 

identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou“. 

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje. 

2. V § 18 odst. 1 písm. c) se slova „trvalého pobytu“ nahrazují slovem „pobytu12)“. 

3. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo informačním systému 

cizinců“. 

4. V § 51 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: 

„l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle odstavce 5 písm. d), 

vyjádřená referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní 

identifikace.“. 

5. V § 51 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) výčet a popis úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy na žádost subjektu, 

který není orgánem veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení subjektu, který může 

podat žádost, a forma úkonu,“. 

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k). 
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6. V § 51 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: 

„l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle písmene d), vyjádřená 

referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní 

identifikace, nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle písmene d) na jiný orgán veřejné 

moci.“. 

7. V § 51 odst. 7 písm. a) se za slova „odstavce 1 písm. a)“ vkládají slova „a l)“ a slova 

„a odstavce 5 písm. a) a f)“ se nahrazují slovy „, odstavce 5 písm. a), g) a l) a editorem 

identifikátoru úkonu podle odstavce 5 písm. d)“. 

8. V § 51 odst. 7 písm. b) se slova „až e) a g) až j)“ nahrazují slovy „, c), e), f) a h) až k) 

a editorem údajů podle odstavce 5 písm. d) s výjimkou identifikátoru úkonu“. 

9. V § 52 odst. 5 se text „písm. h)“ nahrazuje textem „písm. i)“. 

10. V § 52b odst. 4 se slova „uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou údajů podle písmen a) a d)“ 

nahrazují slovy „uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou údajů podle písmen a), d) a l)“.   

11. V § 54 odst. 1 písm. a) se text „písm. f)“ nahrazuje slovy „písm. g) a l), identifikátoru 

úkonu podle § 51 odst. 5 písm. d)“. 

12. V § 54 odst. 4 se za slova „kód agendy“ vkládají slova „ a identifikátor úkonu podle § 51 

odst. 5 písm. d)“. 

13. V § 55 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 

„e) adresu pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle § 51 odst. 5 písm. d), 

nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle § 51 odst. 5 písm. d) na jiný orgán veřejné 

moci.“. 

14. V § 56 odst. 2 se text „písm. f)“ nahrazuje textem „písm. g)“. 

15. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní: 

„§ 59a 

 

Oprávnění osoby obstarat si s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci výpis 

ze zápisu vedeného v elektronické podobě v základním registru nebo potvrzení o tom, že určitý 

údaj v základním registru není veden, podle zákona o informačních systémech veřejné správy 

není ustanoveními § 58 až 59 dotčeno. Věta první se použije obdobně na oprávnění osoby 

poskytnout s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci výpis ze zápisu vedeného 

v elektronické podobě v základním registru nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v základním 

registru není veden, anebo údaje vedené o ní v základním registru podle zákona o informačních 

systémech veřejné správy.“. 
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C5. V části páté se za čl. V  vkládá nový čl. VI, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. VI 

Přechodná ustanovení 

1. Policie České republiky do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona označí 

v základním registru obyvatel údaj o adrese místa pobytu jako adresu úřadu, pokud je stejným 

způsobem označen v informačním systému cizinců. 

2. Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, oznámí Ministerstvu 

vnitra údaj podle § 51 odst. 1 písm. l) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Ohlašovatel agendy oznámí Ministerstvu vnitra údaj podle § 51 odst. 5 písm. d) zákona 

č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou 

identifikátoru úkonu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

Dosavadní čl. VI a VII se označují jako čl. VII a VIII. 

 

 

 

V Praze dne 24. května 2017 

 

 

 

Ing. Věra  K o v á ř o v á  v.r. 

zpravodajka garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

 

 

 

MUDr. Jiří  B ě h o u n e k v.r. 

zpravodaj výboru zdravotního 
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