
V. 

PLATNÉ ZNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÉ ZMĚNY 
 

 

Změna zákona 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.: 

 

§ 63  

 

Správní řízení  

 

 (1) Pro řízení před Úřadem platí správní řád s odchylkami uvedenými v tomto zákoně 

a s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení5), o možnosti 

volby několika společných zmocněnců5a), o prominutí zmeškání úkonu5b), o přerušení 

řízení5c), o lhůtách pro vydání rozhodnutí5d) a o ochraně před nečinností5e), dále z ustanovení o 

zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu 

ukončení řízení o rozkladu5f) a dále ustanovení o účastnících řízení5g); ustanovení správního 

řádu o účastnících řízení podle zvláštního zákona5h) se však použijí.  

  

 (2) Za úkony spojené s řízením podle tohoto zákona vybírá Úřad správní poplatky4), 

Při zahájení řízení podle ustanovení § 23, 35f, 35o a § 68 odst. 1 a 2 je navrhovatel povinen 

složit kauci na náklady řízení, která bude navrhovateli vrácena, jestliže se v průběhu řízení 

prokáže, že návrh na zahájení řízení byl oprávněný. Kauce činí 2 500 Kč.  

  

 (3) Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle 

zvláštního právního předpisu5i). 

  

____________________ 
4) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  
5) § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.  
5a) § 35 odst. 3 správního řádu.  
5b) § 41 správního řádu.  
5c) § 64 a 65 správního řádu.  
5d) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.  
5e) § 80 správního řádu.  
5f) § 152 odst. 3 a 5 správního řádu.  
5g) § 27 odst. 1 a 2 správního řádu.  
5h) § 27 odst. 3 správního řádu.  
5i) Zákon č. 150/2002 Sb. , soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

§ 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,  
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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. 

 

*** 

 

Změna zákona 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.: 
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§ 16  

 

Rejstřík a údaje o topografiích zveřejňované ve Věstníku  

 

 (1) Úřad vede rejstřík topografií, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách 

topografií a o zapsaných topografiích.  

  

 (2) Do rejstříku se u každé topografie zapisuje zejména:  

  

a) číslo zápisu (osvědčení);  

b) datum zápisu;  

c) datum zveřejnění zápisu topografie ve Věstníku;  

d) název topografie;  

e) datum podání přihlášky a její spisová značka, popřípadě datum prvního veřejného 

obchodního využití, je-li dřívější než datum podání přihlášky;  

f) přihlašovatel topografie (jméno nebo název), jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho zástupce;  

g) majitel topografie (jméno nebo název), sídlo (bydliště), popřípadě jeho zástupce;  

h) převod topografie;  

i) licence;  

j) výmaz topografie;  

k) odnětí ochrany, popřípadě její přepis;  

l) zánik ochrany.  

  

 (3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku4) se může týkat jen záznamu v 

rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání se zapsanou topografií jako předmětem vlastnictví.  

  

 (4) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se zapsaných topografií a další 

údaje týkající se ochrany topografií, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.  

____________________ 

4) § 986 občanského zákoníku. 

 

§ 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, 

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. 

 

 

***    

 

 

Změna zákona 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.: 

 

 

§ 20  

 

Rejstřík 

 

 (1) Úřad vede rejstřík, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách užitných 

vzorů a o zapsaných užitných vzorech.  

  

 (2) Do rejstříku se u každého užitného vzoru zapisuje zejména:  
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a) číslo zápisu (osvědčení),  

b) datum zápisu,  

c) datum zveřejnění zápisu užitného vzoru ve Věstníku,  

d) název užitného vzoru,  

e) datum podání přihlášky, popřípadě právo přednosti, a spisová značka přihlášky,  

f) přihlašovatel užitného vzoru (jméno nebo název), jeho bydliště (sídlo), popřípadě jeho 

zástupce,  

g) příjmení, jméno a bydliště původce užitného vzoru,  

h) majitel užitného vzoru (jméno nebo název), bydliště (sídlo), popřípadě jeho zástupce,  

i) právo předchozího uživatele,  

j) zatřídění užitného vzoru podle mezinárodního patentového třídění,  

k) převod užitného vzoru,  

l) licence,  

m) nucená licence,  

n) prodloužení platnosti zápisu,  

o) výmaz užitného vzoru,  

p) odnětí ochrany, popřípadě její přepis,  

r) zánik ochrany.  

  

 (3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku2b) se může týkat jen záznamu v 

rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s užitným vzorem jako předmětem vlastnictví.  

  

 (4) Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se užitných vzorů, jakož i úřední 

sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.  

  

____________________  
2b) § 986 občanského zákoníku. 

 

§ 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, 
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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. 

 

 

*** 

 

Změna zákona 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.: 

 

§ 40 

Správní řízení 

 

 (1) Pro řízení před Úřadem platí správní řád s odchylkami uvedenými v tomto zákoně 

a s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení5), o možnosti 

volby několika společných zmocněnců5a), o prominutí zmeškání úkonu5b), o přerušení 

řízení5c), o lhůtách pro vydání rozhodnutí5d) a o ochraně před nečinností5e),5 dále z ustanovení 

o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném 

způsobu ukončení řízení o rozkladu5f) a dále ustanovení o účastnících řízení5g);5 ustanovení 

správního řádu o účastnících řízení podle zvláštního zákona5h) se však použijí. 
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 (2) Za úkony spojené s řízením podle tohoto zákona vybírá Úřad správní poplatky 

podle zvláštního právního předpisu1). 

____________________  
1) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
5) § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu. 
5a) § 35 odst. 3 správního řádu. 
5b) § 41 správního řádu. 
5c) § 64 a 65 správního řádu. 
5d) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu. 
5e) § 80 správního řádu. 
5g) § 27 odst. 1 a 2 správního řádu. 
5h) § 27 odst. 3 správního řádu. 

 

 

§ 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: 

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, 
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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. 

 

 

*** 

 

Změna zákona 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.: 

 

§ 13  

 

nadpis vypuštěn  

 

 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení podle tohoto zákona správní řád s 

výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení4), o možnosti volby 

několika společných zmocněnců4a), a z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu 

ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu4b). 

  

 (2) Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle 

zvláštního právního předpisu4c).  

 
____________________  
4) § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.  
4a) § 35 odst. 3 správního řádu.  
4b) § 152 odst. 3 a 5 správního řádu.  
4c) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

§ 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,  
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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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Změna zákona 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.: 

 

§ 45  

 

 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, 

s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení11), o ověřování 

úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států11a), o přerušení 

řízení11b), o lhůtách pro vydání rozhodnutí11c), o ochraně proti nečinnosti11d), dále z ustanovení 

o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném 

způsobu ukončení řízení o rozkladu11e) a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z 

důvodu ztráty možnosti odvolat se11f). 

  

 (2) Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle 

zvláštního právního předpisu12). 

 
____________________ 
11) § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.  
11a) § 53 odst. 4 správního řádu.  
11b) § 64 a 65 správního řádu.  
11c) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.  
11d) § 80 správního řádu.  
11e) § 152 odst. 3 a 5 správního řádu.  
11f) § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu.  
12) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb.  

 

 

§ 45a 

 

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, 
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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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