
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

(tisk 655) 
 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu 

a regionální rozvoj č. 171 z 36. schůze konané dne 4. února 2016 (tisk 655/1) 

 

 

K čl. I (změna zákona o základních registrech) bodu 10  

 

V § 5a odst. 1 písmeno c) zní: 

 

„c) veřejné bezpečnosti a účinné ochrany lidského života a zdraví,“. 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 1. března 2016 
 

 

 

B. Poslankyně Věra Kovářová 

SD 3794 

 

B.1. V čl. I (změna zákona o základních registrech) novelizační bod 108 zní: 

„108. V § 55 odst. 5 se slova „působnosti v agendě“ nahrazují slovem „agendy“, slova „a pokud bylo 

stanovisko k oznámení podle odstavce 6 kladné,“ a slova „Ministerstvo vnitra“ za slovem 

„provede“ se zrušují.“. 

 

B.2. K čl. I (změna zákona o základních registrech) novelizačnímu bodu 114 

V § 56a odst. 4 se slovo „obsažených“ nahrazuje slovem „obsaženým“. 

 

B.3. V čl. I (změna zákona o základních registrech) novelizační bod 122 zní: 

„122. V § 58 odst. 3 se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „a v případě údajů z registru obyvatel také“.“. 
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SD 3816 

 

B.4. Za část první se vkládá nová část druhá, která zní: 

 

„ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o bankách 

 

Čl. III 

 

Za § 37 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 126/2002 

Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona 

č. 254/2012 Sb., se vkládá nový § 37a, který zní: 

 

„§ 37a 

 

(1) Banka může využívat při poskytování služeb svým klientům podle tohoto zákona ze základního 

registru obyvatel tyto údaje 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, 

d) datum narození, 

e) datum úmrtí; 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. 

 

(2) Banka může využívat při poskytování služeb svým klientům podle tohoto zákona 

z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje 

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

b) datum narození, 

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 

d) datum úmrtí, 

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

subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 

 

(3) Banka může využívat při poskytování služeb svým klientům podle tohoto zákona 

z informačního systému cizinců tyto údaje 

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

b) datum narození, 

c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 

d) druh a adresa místa pobytu, 

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 

 

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

jsou pro poskytování služeb podle tohoto zákona nezbytné, a to vždy pouze s písemným souhlasem 

klienta; udělením souhlasu nelze podmiňovat poskytování služeb klientovi. 

 

(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.“.“. 

 

Dosavadní části druhá až osmá se označují jako části třetí až devátá. 
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C. Poslanec Ludvík Hovorka 

SD 3831 

 

K čl. I (změna zákona o základních registrech) bodu 10 

V § 5a se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Kontrolu způsobu využití agendového informačního systému přímým přístupem podle 

odstavce 1 vykonává Poslanecká sněmovna prostřednictvím příslušného kontrolního orgánu.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 1. března 2016 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Kovářová  v.r. 

zpravodajka garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

 

 

 

 

 

 

Josef Zahradníček  v.r. 

zpravodaj výboru pro bezpečnost 
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