
III. 

Návrh  

 

ZÁKON 

 

ze dne … 2017, 

  

kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti 

s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy  

  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

  

Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích 

 

Čl. I 

 

V zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 

519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., 

zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 221/2006 

Sb., zákona č. 378/2007 Sb. a zákona č.  303/2013 Sb., se za § 63 vkládá nový § 63a, který 

včetně nadpisu zní: 

 „§63a 

 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 

obyvatel tyto údaje: 

a) příjmení,  

b) jméno, popřípadě jména,  

c) adresa místa pobytu,  

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

stát, kde se narodil, 

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

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

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

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

rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

evidence obyvatel tyto údaje: 

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

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

písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 

c) datum a místo narození; v případě narození v cizině datum, místo a stát, 
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d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, 

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

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

popřípadě jako den, který občan nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 

prohlášení za mrtvého, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

cizinců tyto údaje: 

 

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

b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají 

být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 

c) datum narození,  

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

místo a okres narození, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 

území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

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

popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. 

 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v 

základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo 

informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

  

Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků  

 

Čl. II 

 

V zákoně č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 

116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se 

za § 16 vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:  

 

„§ 16a 

 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 

obyvatel tyto údaje: 

a) příjmení,  

b) jméno, popřípadě jména,  

c) adresa místa pobytu,  

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

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

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

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

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

rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

evidence obyvatel tyto údaje: 

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

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

písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 

c) datum a místo narození; v případě narození v cizině datum, místo a stát, 

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

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

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

popřípadě jako den, který občan nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 

prohlášení za mrtvého, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

cizinců tyto údaje: 

 

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

b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají 

být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 

c) datum narození,  

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

místo a okres narození, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 

území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

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

popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. 

 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v 

základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo 

informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o užitných vzorech 

 

Čl. III 

 

V zákoně č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 

501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za § 20 vkládá nový 
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§ 20a, který včetně nadpisu zní:  

 

„§ 20a 

 

 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 

obyvatel tyto údaje: 

a) příjmení,  

b) jméno, popřípadě jména,  

c) adresa místa pobytu, 

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

stát, kde se narodil, 

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

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

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

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

rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

evidence obyvatel tyto údaje: 

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

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

písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 

c) datum a místo narození; v případě narození v cizině datum, místo a stát, 

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

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

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

popřípadě jako den, který občan nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 

prohlášení za mrtvého, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

cizinců tyto údaje: 

 

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

b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají 

být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 

c) datum narození,  

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

místo a okres narození, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 

území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

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

popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. 
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(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v 

základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo 

informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

  

Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů 

 

Čl. IV 

 

V zákoně č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., 

o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, 

ve znění zákona č. 474/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 

221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za § 40 vkládá nový § 40a, který včetně nadpisu 

zní: 

„§ 40a 

 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 

obyvatel tyto údaje: 

a) příjmení,  

b) jméno, popřípadě jména,  

c) adresa místa pobytu,  

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

stát, kde se narodil, 

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

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

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

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

rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

evidence obyvatel tyto údaje: 

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

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

písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 

c) datum a místo narození; v případě narození v cizině datum, místo a stát, 

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

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

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

popřípadě jako den, který občan nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 

prohlášení za mrtvého, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

cizinců tyto údaje: 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají 

být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 

c) datum narození,  

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

místo a okres narození, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 

území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

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

popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. 

 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v 

základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo 

informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

 
Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně 

zákona o ochraně spotřebitele 

 

Čl. V 

V zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně 

zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 

zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 375/2007 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb., se za § 13 vkládá 

nový § 13a, který včetně nadpisu zní: 

 

 „§ 13a 

 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 

obyvatel tyto údaje: 

a) příjmení,  

b) jméno, popřípadě jména,  

c) adresa místa pobytu,  

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

stát, kde se narodil, 

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

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

prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti 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) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

evidence obyvatel tyto údaje: 

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

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

písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 

c) datum a místo narození; v případě narození v cizině datum, místo a stát, 

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

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

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

popřípadě jako den, který občan nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 

prohlášení za mrtvého, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

cizinců tyto údaje: 

 

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

b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají 

být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 

c) datum narození,  

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

místo a okres narození, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 

území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

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

popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. 

 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v 

základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo 

informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 

  

ČÁST ŠESTÁ 

 

Změna zákona o ochranných známkách 

 

Čl. VI 

 

V zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o 

soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 

ve znění zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona 

č. 303/2013 Sb., se za § 45 vkládá nový § 45a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 45a 
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Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 

obyvatel tyto údaje: 

a) příjmení,  

b) jméno, popřípadě jména,  

c) adresa místa pobytu,  

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

stát, kde se narodil, 

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

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

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

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

rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

evidence obyvatel tyto údaje: 

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

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

písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 

c) datum a místo narození; v případě narození v cizině datum, místo a stát, 

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

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

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

popřípadě jako den, který občan nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 

prohlášení za mrtvého, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

cizinců tyto údaje: 

 

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

b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají 

být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 

c) datum narození,  

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

místo a okres narození, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 

území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

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

popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. 

 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v 

základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo 

informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 
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ČÁST SEDMÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. VII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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