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II. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 

Obecná část  

 

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Navrhovaná vyhláška se vydává s cílem upravit náležitosti některých formulářů ve vztahu 

k Rejstříku trestů, přičemž nezbytnost zpracování této vyhlášky vyplývá ze zákonného 

zmocnění podle § 17a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. Ustanovení § 17a bylo 

do zákona o Rejstříku trestů zapracováno zákonem č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., 

o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Toto ustanovení 

v době přípravy této vyhlášky není účinné, účinnosti nabude až 1. října 2016, vyhláška 

se proto předkládá tak, aby nabyla účinnosti ke stejnému datu. 

Hlavním principem a smyslem navrhované vyhlášky je naplnit předpoklady stanovené v § 16 

a § 16j odst. 2 zákona o Rejstříku trestů, tj. stanovit náležitosti: 

 žádosti o opis z evidence Rejstříku trestů, 

 žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů, a 

 žádosti o opis z evidence přestupků. 

Stanovením těchto náležitostí bude vytvořen rámec pro sestavení formulářů, které budou 

žadatelé o výpis či opis vyplňovat. Náležitosti formulářů jsou koncipovány tak, aby Rejstřík 

trestů mohl jednoznačně ztotožnit žadatele a osobu, které se údaje z Rejstříku trestů 

nebo evidence přestupků týkají.  

 

B) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Stávající účinná právní úprava náležitosti formulářů předmětných žádostí nikterak nereguluje. 

Stávající § 16, který upravuje způsob podávání žádostí, stanoví, že k podávání žádostí o opis 

nebo výpis, k vydávání výpisu a opisu a k předávání údajů mezi soudy, státními 

zastupitelstvími a Rejstříkem trestů slouží tiskopisy, jejichž vydávání zajišťuje Ministerstvo 

spravedlnosti. Toto ustanovení je překonané s ohledem na elektronizaci agendy. Samotné 

formuláře jsou aktuálně k dispozici na webových stránkách Rejstříku trestů a jejich náležitosti 

nejsou právními předpisy upraveny. 

 Jak je uvedeno výše pod bodem A) obecné části odůvodnění, nezbytnost vydání vyhlášky 

vyplývá z nutnosti naplnit zákonné zmocnění obsažené § 17a zákonač. 269/1994 Sb., 

o Rejstříku trestů. 
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C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a souladu 

navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

Předložený návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, 

ve znění pozdějších předpisů, a upravuje problematiku v rozsahu zákonného zmocnění 

obsaženého v ustanovení § 17a tohoto zákona, podle něhož ministerstvo vydá vyhlášku 

k provedení § 16 a § 16j odst. 2. Uvedená ustanovení pak, jak je uvedeno výše, ukládají 

stanovit náležitosti formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, resp. opis 

z evidence přestupků. 

Judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní zásady práva Evropské unie 

se na danou oblast nevztahují. Mezinárodní smlouvy danou problematiku neupravují. 

Formuláře a jejich náležitosti neupravuje žádný předpis Evropské unie, nicméně řešené 

problematiky se dotýká rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009, 

o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy. V praxi 

některé členské státy podmiňují vyhovění žádosti o poskytnutí informací z rejstříků trestů 

pro účely jiné než pro trestní řízení tím, že je žádost podávána za účely vymezenými 

ve směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011, o boji 

proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, 

kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV. 

 

D) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

S ohledem na skutečnost, že navrhovaná vyhláška vymezuje náležitosti formulářů žádostí 

stejným způsobem, jako jsou příslušné formuláře sestaveny již v současné době a stvrzuje se 

tak faktický věcný stav, návrh nevyvolá potřebu změn formulářů a tudíž ani nové náklady 

na jejich úpravu. 

Sociální dopady, dopady na podnikatelské prostředí, na rodiny a dopady na specifické 

skupiny obyvatel a na životní prostředí návrh taktéž nevyvolává. 

 

E) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   
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Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 

diskriminace, nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní 

úprava není rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 

zákon). 

Ve vztahu k rovnosti pohlaví navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární 

dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak 

nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

 

F) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Pro nakládání s osobními údaji a informacemi o trestní minulosti jakožto citlivými údaji 

bude dodržována stávající právní úprava týkající se ochrany osobních údajů ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů; navrhovaná právní úprava nepředpokládá zakládání žádných nových postupů; jde de 

facto o normu technické povahy, která stvrzuje současný faktický stav. Navrhovaná vyhláška 

se problematiky ochrany soukromí a osobních údajů dotýká částečně, neboť příslušné 

formuláře žádostí budou obsahovat pole pro vyplnění osobních údajů žadatelů, resp. osob, 

kterých se výpisy či opisy mají týkat. Formuláře předpokládají vyplnění nezbytných 

minimálních údajů, potřebných pro identifikaci žadatele, přičemž formuláře nebudou 

obsahovat pole pro údaje, které by byly nad rámec obecné právní úpravy podání.  

Rejstřík trestů vede evidenci fyzických a právnických osob pravomocně odsouzených soudy 

v trestním řízení, přičemž danou osobu je nutno vždy bezpečně identifikovat, aby mohly být 

poskytnuty informace o jejím odsouzení. Vyhláška tak kromě údajů o žadateli vymezuje jako 

náležitost formulářů údaje o osobě, k níž jsou informace požadovány, a to pouze v míře 

nezbytné pro tento účel. Nebude-li totiž osoba jednoznačně identifikována, může být smysl 

žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů zmařen.  

Zpracovávání žádostí podaných na nově upravovaných formulářích tedy nepřináší postupy 

odlišné od zpracovávání žádostí u ostatních správních agend a bez zahrnutí identifikačních 

údajů žadatelů a těch, koho se žádosti mají týkat, mezi náležitosti formulářů, by nebylo 

z povahy věci možné žádostem vyhovět a naplnit tak smysl právní úpravy Rejstříku trestů. 

 

G) Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 
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H) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

S navrhovanou úpravou nejsou spojeny žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu; návrh 

pouze realizuje příslušné zákonné zmocnění a stvrzuje stávající věcný stav, pokud jde 

o podávání žádostí o opis či výpis.  

 

I) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

K návrhu této vyhlášky není zpracováno hodnocení dopadů regulace RIA, neboť ministr pro 

lidská práva, rovné příležitosti a legislativu udělil dopisem ze dne 27. ledna 2016 

č. j. 1386/2016-OHR výjimku podle čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a bodu 5.7 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace. 
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Zvláštní část 

 

K § 1 

Toto ustanovení obsahuje obecné náležitosti formulářů žádostí, které musí obsahovat každý 

z nich. Vymezují se tak pole formuláře určené zejm. pro identifikaci žadatele a určení toho, 

co žadatel žádá. Pokud jde o formulář žádosti, kterou v elektronické podobě podává orgán 

veřejné moci, předpokládá se, že žádost bude podepsána způsobem, se kterým jiný právní 

předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. 

 

K § 2 

Vymezují se specifické náležitosti formuláře žádostí o opis z evidence Rejstříku trestů 

a evidence přestupků. Vzhledem k tomu, kdo je podle zákona o Rejstříku trestů oprávněn 

žádat o opis, stanoví se příslušná pole formuláře pro zaznamenání účelu podání žádosti 

a identifikaci příslušného řízení, pro jehož potřeby se opis vyžaduje. 

 

K § 3 

Specifické náležitosti formulářů žádostí o výpis z evidence Rejstříku trestů jsou stanoveny 

v tomto ustanovení. Ustanovení zohledňuje dva typy formulářů podle toho, kdo žádost 

podává. 

 

K § 4 

Datum účinnosti je stanoveno tak, aby vyhláška nabyla účinnosti ke stejnému dni, jako zákon 

č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony, který obsahuje zákonné zmocnění pro její vydání. 
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