
Pozměňovací a jiné návrhy  

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

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

(tisk 764) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

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

a regionální rozvoj č. 207 z 42. schůze konané dne 6. května 2016 (tisk 764/2) 

 

a) Návrh legislativně technických úprav: 

 

1. K části dvacáté, čl. XXII, bod 1 (změna zákona o občanských průkazech) 

 

V části dvacáté, čl. XXII, bodě 1 se slova „V § 3 odstavec 7 zní:“ nahrazují slovy „V § 3 se za 

odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:“. 

 

 

2. K části čtyřicáté deváté, čl. LIII (změna stavebního zákona) 

 

V části čtyřicáté deváté, čl. LIII se slova „odst. 1“ zrušují. 

 

b) Přijaté pozměňovací návrhy: 

 

1. V části dvacáté čl. XXII se za bod 3 vkládají nové body 4 a 5, které znějí: 

 

 „4. Nadpis § 16 zní: „Působnost na úseku občanských průkazů“. 

  

  5. V § 16 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Správa základních registrů zajišťuje autentizaci držitele občanského průkazu uvedeného 

v § 2 odst. 2 písm. a) a vydává za tímto účelem identifikační certifikáty občanského 

průkazu.“.“. 

 

 Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 6. 

 

2. V části dvacáté čl. XXII se doplňuje bod 7, který zní: 

 

 „7. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní: 

„ČÁST SEDMÁ 

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO AUTENTIZACI 
§ 18c 

Informační systém pro autentizaci  

(1) Informační systém pro autentizaci držitelů občanských průkazů (dále jen „informační 

systém pro autentizaci“) je informační systém veřejné správy sloužící k autentizaci držitele 
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občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a). 

(2) Správcem informačního systému pro autentizaci je Správa základních registrů. 

(3) V informačním systému pro autentizaci se o držiteli občanského průkazu uvedeného v 

§ 2 odst. 2 písm. a) vede  

a) číslo občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a), 

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu autentizace držitele občanského průkazu 

uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a). 

(4) Údaje podle odstavce 3 se v informačním systému pro autentizaci uchovávají po dobu 

platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a následujících 15 let od konce 

platnosti tohoto průkazu. 

§ 18d 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

  (1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze 

základního registru obyvatel údaje v rozsahu 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 

jiného právního předpisu, 

d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a 

stát, kde se narodila, 

e) 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, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

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

z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu 

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

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

se narodil, 

c) pohlaví,  

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

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

podle jiného právního předpisu, 

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

na jehož území k úmrtí došlo,  

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

který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.  

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

z  informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 

současný stav. 

  (4) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“. 

 

 Dosavadní část sedmá se označuje jako část osmá.“. 

 

3. V části šedesáté sedmé se na konci textu čl. LXXI doplňují slova „ , a čl. XXII bodů 4, 5 a 7, 

které nabývají účinnosti prvním dnem osmnáctého kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení“. 
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B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 269 z 38. schůze 

konané dne 11. května 2016 (tisk 764/3) 

 

1. V části dvacáté deváté čl. XXXII se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní: 

„3. V § 4 odst. 1 se písmeno j) zrušuje. 

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).“. 

Dosavadní body 3 až 7 se označují jako body 4 až 8. 

 

2. V části šedesáté první čl. LXV se za bod 1 vkládají nové body 2 a 3, které znějí: 

„2. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Je-li listina v elektronické podobě podepsána 

elektronickým podpisem, musí být k podepsání použit uznávaný elektronický podpis. Je-li 

písemnost v elektronické podobě zapečetěna elektronickou pečetí, musí být k pečetění 

použita uznávaná elektronická pečeť.“. 

3. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Nejsou-li podpisy na soukromé listině úředně ověřeny, musí ten, kdo zápis navrhuje, 

prokázat jejich pravost. Nebude-li pravost podpisů prokázána ve lhůtě 30 dnů od podání 

návrhu na zápis, katastrální úřad řízení o povolení vkladu zastaví nebo vrátí listinu 

předloženou k zápisu záznamem či poznámkou tomu, kdo listinu předložil.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“. 

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 4 a 5. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 25. května 2016 
 

 

C. Poslanec Jeroným Tejc 

SD 4382 

 

V části dvacáté deváté čl. XXXII se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní: 

 

„3. V § 4 odst. 1 se písmeno j) zrušuje. 

 

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).“.  

 

Dosavadní body 3 až 7 se označují jako body 4 až 8. 

 

 

SD 4383 

 

 V části šedesáté první čl. LXV se za bod 1 vkládají nové body 2 a 3, které znějí: 

 

„2. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Je-li listina v elektronické podobě podepsána 

elektronickým podpisem, musí být k podepsání použit uznávaný elektronický podpis.  

Je-li písemnost v elektronické podobě zapečetěna elektronickou pečetí, musí být k pečetění 

použita uznávaná elektronická pečeť.“. 
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3. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 

„(2) Nejsou-li podpisy na soukromé listině úředně ověřeny, musí ten, kdo zápis navrhuje, 

prokázat jejich pravost. Nebude-li pravost podpisů prokázána ve lhůtě 30 dnů od podání návrhu 

na zápis, katastrální úřad řízení o povolení vkladu zastaví nebo vrátí listinu předloženou 

k zápisu záznamem či poznámkou tomu, kdo listinu předložil.“. 

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“. 

 

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 4 a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 26. května 2016 

 

 

 

Ing. Věra Kovářová, v.r.  

zpravodajka garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

 

 

 

PhDr. Ing. Jiří Valenta, v.r. 

zpravodaj hospodářského výboru 
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