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Platné znění části zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Část první 

Platné znění částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona 
č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona 
č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona 
č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona 
č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona 
č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona 
č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona 
č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod 
č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona 
č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona 
č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona 
č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona 
č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona 
č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 
č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona 
č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona 
č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona 
č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona 
č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona 
č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona 
č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona 
č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona 
č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona 
č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona 
č. 237/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona 
č. 102/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zákona 
č. 308/2013 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

§ 8 

(1) Podle tohoto zákona nebo jiného zákona se posuzuje přestupek, který byl 
spáchán na území České republiky. 

(2) Podle tohoto zákona se posuzuje též přestupek proti občanskému soužití 
podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 a přestupek proti majetku podle § 50, který 
spáchal v cizině státní občan České republiky anebo cizinec2), který má trvalý pobyt 
na území České republiky, pokud takové jednání nebylo v cizině projednáno. Jiný 
přestupek spáchaný v cizině státním občanem České republiky anebo cizincem, 
který má trvalý pobyt na území České republiky, se posuzuje podle tohoto zákona 
nebo jiného zákona jen tehdy, jestliže jím uvedená osoba porušila povinnost, kterou 
má podle předpisů platných v České republice mimo území republiky, nebo jestliže to 
vyplývá z vyhlášených mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána. 

§ 10 

(1) Podle zvláštních předpisů3) se projedná jednání, které má znaky přestupku, 
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jehož se dopustily 

a) osoby podléhající vojenské kázeňské pravomoci, příslušníci 
bezpečnostních sborů, 

b) osoby během výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo 
zabezpečovací detence. 

(2) Toto jednání se však projedná jako přestupek, pokud jeho pachatel přestal 
být osobou uvedenou v odstavci 1. 

§ 13 

(2) V blokovém řízení (§ 84) lze uložit pokutu do 1000 Kč5000 Kč, pokud tento 
zákon nebo jiný zákon nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyšší, a v příkazním 
řízení (§ 87) do 4000 Kč10 000 Kč. 

§ 17 

(1) Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně 
přístupná místa a místnosti, v nichž se podávají alkoholické nápoje nebo se konají 
veřejné tělovýchovné, sportovní nebo kulturní podniky. Lze je uložit pachateli 
přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§ 30), 
přestupku proti veřejnému pořádku (§ 47 a 48) a přestupku proti občanskému soužití 
(§ 49). 

 (2) Omezující opatření musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného 
přestupku; lze je uložit jen spolu se sankcí a nejdéle na dobu jednoho roku. 

§ 17 

(1) Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně 
přístupná místa nebo místa, kde se konají veřejné sportovní, kulturní nebo jiné 
společenské akce. 

(2) Omezující opatření lze uložit pachateli přestupku  

a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§ 30),  

b) proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě 
(§ 46),  

c) proti veřejnému pořádku (§ 47 a 48), 

d) proti občanskému soužití (§ 49), nebo 

e) proti majetku (§ 50).  

 (3) Omezující opatření musí být přiměřené povaze a závažnosti 
spáchaného přestupku a osobním poměrům pachatele; lze je uložit jen spolu 
se sankcí a nejdéle na dobu jednoho roku, a to za předpokladu, že existuje 
přímá souvislost mezi spáchaným přestupkem a omezujícím opatřením, které 
má být uloženo. 

§ 19 

Zvláštní ustanovení o mladistvých 

(1) Při posuzování přestupku osoby, která v době jeho spáchání dovršila 
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patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku (dále jen "mladistvý"), se 
přihlíží ke zvláštní péči, kterou společnost věnuje mládeži. 

 (2) Přestupek mladistvého nelze projednat v příkazním řízení a nelze za něj 
uložit zákaz pobytu. 

3) Horní hranice pokuty se u mladistvých snižuje na polovinu, přičemž však 
nesmí být vyšší než 2000 Kč. V blokovém řízení nelze uložit mladistvému pokutu 
vyšší než 500 Kč; pokutu až do výše 1000 Kč lze uložit mladistvému, pokud tento 
zákon nebo zvláštní zákon připouští v blokovém řízení uložit pokutu vyšší než 1000 
Kč.  

(3) Horní hranice pokuty se u mladistvého snižuje na polovinu, přičemž 
však nesmí být vyšší než 5000 Kč. V blokovém řízení se horní hranice pokuty 
u mladistvého snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2500 Kč. 

 (4) Zákaz činnosti lze mladistvému uložit nejdéle na dobu jednoho roku, 
nebránil-li by výkon této sankce jeho přípravě na povolání. 

§ 20 

Zánik odpovědnosti za přestupek 

(1) Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej 
též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na 
přestupek amnestie. 

(2) Běh lhůty pro projednání přestupku podle odstavce 1 se přerušuje 
zahájením řízení o přestupku, jakož i vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je 
obviněný z přestupku uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání 
příkazu o uložení pokuty, přerušuje se běh lhůty jeho doručením. 

 (3) Přerušením běhu lhůty pro projednání přestupku podle odstavce 1 
začíná běh nové lhůty pro projednání přestupku; přestupek však nelze 
projednat, uplynuly-li od jeho spáchání tři roky. 

(2)(4) Do běhu lhůty podle odstavců 1 až 3 se nezapočítává doba, po kterou 
se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení  podle zvláštního právního předpisu3c).  

____________________________________________________ 

3c) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů. 

§ 35 

Přestupky na úseku zemědělství a myslivosti 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) neoprávněně vyrobí, doveze, uvede do oběhu nebo neoprávněně či 
nesprávně použije chemický nebo biologický přípravek na ochranu rostlin, 

b) znečistí půdu nevhodným skladováním olejů a pohonných hmot, pesticidů, 
hnojiv, popřípadě jiných škodlivých látek, 

c) nesplní opatření uložené podle zvláštních právních předpisů o ochraně 
zemědělského půdního fondu nebo o myslivosti, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9RLE2CV4)



4 

 

d) poruší povinnost stanovenou k ochraně rostlin před zvláště nebezpečnými 
škůdci nebo chorobami, 

e) neoprávněně provede změnu kultury druhu pozemku, který je součástí 
zemědělského půdního fondu, anebo neoprávněně odejme zemědělskou půdu 
zemědělské výrobě ze zemědělského půdního fondu nebo neoprávněně provádí 
činnost poškozující zemědělskou výrobu na takové půdě, 

f) neoprávněně loví zvěř. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za 
přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d) pokutu do 3000 Kč a, za přestupek podle 
odstavce 1 písm. e) pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) 
pokutu do 8 000 Kč; zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle 
odstavce 1 písm. f). 

§ 47  

Přestupky proti veřejnému pořádku 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo  

 a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,  

b) poruší noční klid,  

c) vzbudí veřejné pohoršení,  

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,  

e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, 
pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,  

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání 
veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech 
určených k rekreaci nebo turistice,  

g) jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho 
průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo 
znemožňujícím jeho identifikaci, 

h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný 
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, 

i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo 
vyhrazená místa.  

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, 
za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle 
odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) 
pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a i) pokutu do 50 000 
Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), f), g) a h) lze spolu s pokutou 
uložit zákaz pobytu. 

 (3) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může 
obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně 
závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné 
společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 
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kratší nebo žádnou. 

§ 47 

Přestupky proti veřejnému pořádku 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo  

 a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,  

b) maří vykázání z obydlí provedené podle jiného právního předpisu 
nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření podle zákona o zvláštních 
řízeních soudních, kterým se ukládá povinnost dočasně opustit společné 
obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo povinnost 
zdržet se styku s ohroženou osobou a navazování kontaktů s ní, 

c) poruší noční klid,  

d) vzbudí veřejné pohoršení,  

e) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,  

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání 
sportovních, kulturních a jiných společenských akcí anebo v místech určených 
k rekreaci nebo turistice,  

g) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání 
nebo cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím 
nebo znemožňujícím jeho identifikaci, 

h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně 
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze 
postihnout podle jiných zákonů, nebo 

i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo 
vyhrazená místa.  

(2) Přestupku se dále dopustí ten, kdo úmyslně zničí, poškodí, znečistí 
nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí 
turistickou značku nebo jiné orientační označení.  

 (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), f) a g) lze uložit pokutu 
do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 20 000 Kč, za 
přestupek podle odstavce 2 pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 
1 písm. h) a i) pokutu do 50 000 Kč.  

 (4) Je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán opakovaně (§ 91a) po 
nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle odstavce 1, uloží se pokuta 
do  

a) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. a) až d), f) a g),  

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. e), nebo 

c) 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. h) a i).  

(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až h) lze spolu s pokutou 
uložit zákaz pobytu. 

(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může 
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obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti 
nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo žádnou. 

§ 49 

Přestupky proti občanskému soužití 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, 

b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, 

c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným 
ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným 
hrubým jednáním, 

d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv 
příslušníků národnostních menšin, 

e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro 
jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru 
nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v 
politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných 
sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav 
manželský nebo rodinný. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 Kč a za 
přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle 
odstavce 1 písm. c) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu. 

§ 50 

Přestupky proti majetku 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem 
nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání 
pokusí, 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem 
nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, 

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána 
přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co bylo za takovou věc opatřeno. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč nebo zákaz 
pobytu.  

§ 49 

Přestupky proti občanskému soužití 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, nebo 

b) jinému ublíží na zdraví. 
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(2) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití tím, 
že 

a) jinému vyhrožuje újmou na zdraví, 

b) jiného nepravdivě obviní z přestupku, 

c) se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo 

d) se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. 

(3) Přestupku se dále dopustí ten, kdo 

a) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv 
příslušníků národnostních menšin, nebo 

b) způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro 
jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, 
jazyk, víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické 
nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo 
politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro 
jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav 
rodinný. 

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20 000 Kč. 

(5) Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně (§ 91a) po 
nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se 
pokuta do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 2 lze spolu s pokutou uložit 
zákaz pobytu. 

§ 50 

Přestupky proti majetku 

 
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím 

majetku 

a) krádeží, 

b) zpronevěrou, 

c) podvodem, nebo 

d) zničením nebo poškozením věci z takového majetku. 

(2) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně 

a) neoprávněně užívá cizí majetek, 

b) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo 

c) ukryje nebo na sebe nebo na jiného převede věc, která byla získána 
přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo 
opatřeno. 

(3) Přestupku se dopustí i ten, kdo se o jednání uvedené v odstavci 1 
pokusí. 

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20 000 Kč. 
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(5) Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně (§ 91a) po 
nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se 
pokuta do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze spolu s pokutou 
uložit zákaz pobytu. 

§ 52  

 Přestupky projednávají  

 a) obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí (§ 53 odst. 4),  

 b) jiné správní orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon.  

§ 57 

(1) Jestliže se pachatel dopustil více přestupků, které více přestupků, jejichž 
skutková podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se ve 
stejné oblasti veřejné správy a které je příslušný projednat týž orgán, projednávají 
se tyto přestupky ve společném řízení. 

(2) Společné řízení se koná též proti všem pachatelům, jejichž přestupky spolu 
souvisejí a jsou projednávány týmž orgánem. K urychlení řízení nebo z jiného 
důležitého důvodu lze věc některého pachatele přestupku vyloučit ze společného 
řízení. 

(3) Jestliže se pachatel dopustil více přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu a je-li k jejich 
projednání příslušný týž orgán, projednají se ve společném řízení přestupky 
spáchané nejvýše v období 3 měsíců od spáchání prvního z nich. 

(3) Ve společném řízení se neprojedná přestupek, který byl spáchán po 
zahájení řízení o jiném přestupku.  

§ 58 

(1) Orgány Policie České republiky, Vojenské policie (dále jen „orgán policie“), 
státní orgány a orgány obce oznamují příslušným správním orgánům přestupky, 
o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení uvedou 
zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim 
známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou, je-li 
známa. 

(2) Oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům orgán policie 
a jedná-li se o přestupky 

a) proti veřejnému pořádku, 

b) proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku 
došlo k ublížení na zdraví, 

c) proti majetku, 

d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 

e) proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy 
v působnosti Policie České republiky, 

f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. ch písm. g), § 30 odst. 1 písm. d) až j) a § 35 
odst. 1 písm. f), 
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učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání 
přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování 
před správním orgánem. O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policie úřední 
záznam, který přiloží k oznámení. Oznámení učiní orgán policie nejpozději do třiceti 
dnů ode dne, kdy se o přestupku dozví. 

(3) Orgán policie Po provedení nezbytných šetření podle odstavce 2 orgán 
policie 

a) věc odevzdá příslušnému orgánu, jde-li o jednání mající znaky přestupku, 
které se projednává podle zvláštních předpisů3), nebo jde-li o jiný správní delikt než 
přestupek anebo nasvědčují-li skutečnosti, že jde o trestný čin, 

b) věc odloží, není-li dáno podezření z přestupku nebo nelze-li přestupek 
projednat, anebo nezjistí-li do jednoho měsíce ode dne, kdy se o přestupku 
dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba; 
pominou-li důvody odložení, věc oznámí, není-li na místě věc vyřídit jinak. 

(4) Dozví-li se orgán policie o přestupku od občana, vyrozumí jej na jeho 
žádost do třiceti dnů o provedených opatřeních. 

§ 58a 

(1) Při výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků využívají 
správní orgány uvedené v § 52 ze základního registru obyvatel tyto referenční 
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, popřípadě jako den, který nepřežil, 
a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 (2) Při výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků využívají 
správní orgány uvedené v § 52 z informačního systému evidence obyvatel tyto 
údaje: 

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

b) datum narození, 

c) pohlaví, 

d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 

e) rodné číslo, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa 
trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky, 

i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné 
číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození 
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, 
popřípadě jiného zákonného zástupce, 

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

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden 
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, 

m) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání. 

 (3) Při výkonu působnosti na úseku projednávání přestupků využívají 
správní orgány uvedené v § 52 z informačního systému cizinců tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 

b) datum narození, 

c) rodné číslo, 

d) pohlaví, 

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

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

i) omezení svéprávnosti, 

j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného 
zákonného zástupce, 

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

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden 
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, 

m) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání. 

(4) Správní orgán uvedený v § 52 využívá při výkonu působnosti 
na úseku projednávání přestupků ze základního registru právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě veřejně 
přístupných referenčních údajů údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo 
zahraniční osoby, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9RLE2CV4)



11 

 

b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště 
v zahraničí podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby. 

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 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 nebo 
základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů 
veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 
současný stav. 

§ 66  

Odložení věci  

(1) Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc odloží, jestliže osoba podezřelá 
z přestupku  

a) požívá výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, nejde-li 
o osobu uvedenou v § 9 odst. 3,  

b) v době spáchání přestupku nedovršila patnáctý rok svého věku nebo trpěla 
duševní poruchou, pro niž nemohla rozpoznat, že svým jednáním porušuje nebo 
ohrožuje zájem chráněný zákonem, nebo ovládat své jednání,  

c) zemřela před zahájením řízení.  

 (2) Správní orgán může věc odložit, jestliže sankce, kterou lze za přestupek 
uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání uložen 
osobě podezřelé z přestupku za jiný čin v trestním řízení.  

 (3) Správní orgán věc dále odloží, jestliže  

 a) došlé oznámení (§ 67 odst. 2) neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku 
nebo postoupení věci podle § 71,  

b) o skutku se koná trestní stíhání nebo řízení u jiného příslušného správního 
orgánu,  

c) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem 
činným v trestním řízení anebo v blokovém řízení,  

d) o skutku již bylo rozhodnuto v disciplinárním řízení a uložené opatření se 
považuje za postačující,  

e) odpovědnost za přestupek zanikla,  

f) návrh na zahájení řízení o přestupku byl podán opožděně (§ 68 odst. 2), 

f) nebyl podán návrh na zahájení řízení o přestupku, jde-li o přestupek, 
který může být projednán jen na návrh (§ 68 odst. 1 až 3), 

g) nezjistí do šedesáti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti 
odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě.  

(4) Rozhodnutí o odložení věci se nevydává. O odložení věci se vyrozumí 
pouze poškozený.  

(4) O odložení věci podle odstavců 1 až 3 se vydá usnesení, které se 
pouze poznamená do spisu. O odložení věci se vyrozumí osoby dotčené 
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jednáním osoby podezřelé ze spáchání přestupku, jsou-li správnímu orgánu 
známy; správní orgán tyto osoby nevyrozumí, pokud by to bylo spojeno 
s neúměrnými obtížemi nebo náklady.  

§ 68 

(1) Přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a d) a přestupky podle § 125c odst. 1 
písm. h) zákona o silničním provozu a § 50 spáchané mezi blízkými osobami, jakož i 
přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a) se projednávají jen na návrh postižené osoby, 
jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen "navrhovatel"). 

 (2) U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat 
příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel 
dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. V 
návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za 
pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán. 

 (3) Vyjde-li v řízení o přestupku podle § 49 odst. 1 písm. b) a d) nebo 
přestupku podle § 50 zahájeném na návrh najevo, že skutek nebyl spáchán mezi 
osobami blízkými, pokračuje se v řízení z úřední povinnosti. 

 (4) Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, 
osvojenec, sourozenec a manžel, partner16); jiné osoby v poměru rodinném nebo 
obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou 
utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.  

§ 68 

(1) Přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 2, přestupky podle 
§ 50 a přestupky podle § 125c odst. 1 písm. h) zákona o silničním provozu 
spáchané mezi osobami blízkými, jakož i přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a) 
se projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo 
opatrovníka (dále jen „navrhovatel“).  

(2) Přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 2 spáchané mezi 
osobami blízkými se projednávají i bez návrhu, jestliže je postiženou osobou 
dítě mladší 15 let. 

(3) U přestupku, který lze projednat na návrh, lze návrh podat 
příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se 
navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným 
v trestním řízení. V návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho 
navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být 
přestupek spáchán. 

(4) Vyjde-li v řízení o přestupku zahájeném na návrh podle odstavce 1 
najevo, že skutek nebyl spáchán mezi osobami blízkými, pokračuje se v řízení 
z moci úřední. Správní orgán o této skutečnosti a o tom, že v pokračujícím 
řízení není navrhovatelem, vyrozumí toho, kdo podal návrh. 

§ 69 

Správní orgán příslušný k projednávání přestupku podle § 47 odst. 1, 
§ 49 nebo § 50 si po zahájení řízení o těchto přestupcích nebo před vydáním 
příkazu o uložení pokuty, pokud je prvním úkonem v řízení, nebo před 
rozhodnutím o uložení pokuty v blokovém řízení opatří opis z evidence 
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přestupků vedené Rejstříkem trestů (dále jen „evidence přestupků“) týkající se 
obviněného z přestupku.  

§ 76  

Zastavení řízení  

(1) Správní orgán řízení o přestupku zastaví, jestliže se v něm zjistí, že  

 a) skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem,  

b) skutek nespáchal obviněný z přestupku,  

c) spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku 
prokázáno,  

d) obviněný z přestupku požívá výsad imunity podle mezinárodního práva 
nebo zákona, nejde-li o osobu uvedenou v § 9 odst. 3,  

e) obviněný z přestupku v době spáchání přestupku nedovršil patnáctý rok 
svého věku nebo trpěl duševní poruchou, pro niž nemohl rozpoznat, že svým 
jednáním porušuje nebo ohrožuje zájem chráněný zákonem, nebo ovládat své 
jednání,  

f) odpovědnost za přestupek zanikla,  

g) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem 
činným v trestním řízení,  

h) za přestupek byla uložena bloková pokuta,  

ch) o skutku již bylo rozhodnuto v disciplinárním řízení a rozhodnutí se 
považuje za postačující,  

i) obviněný z přestupku nebo navrhovatel zemřel,  

j) navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ač řádně a včas 
předvolán, k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu 
nedostavil,  

k) v řízení o návrhu podle § 68 odst. 1 byl návrh podán opožděně, 

l) v řízení o návrhu podle § 68 odst. 1 byl návrh podán osobou, která 
nebyla k podání návrhu oprávněna, 

m) v řízení z moci úřední vyšlo najevo, že jde o přestupek, který lze 
projednat jen na návrh podle § 68 odst. 1, 

k n) v řízení o přestupku urážky na cti došlo ke smíru, 

l o) věc byla postoupena podle § 71 po zahájení řízení.  

  

(2) Správní orgán může řízení o přestupku zastavit, jestliže sankce, kterou lze 
za přestupek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle 
očekávání uložen obviněnému z přestupku za jiný čin v trestním řízení.  

 (3) Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení je přípustné pouze, bylo-li 
řízení zastaveno podle odstavce 1 písm. a), b), c) a j); v těchto případech se 
rozhodnutí o zastavení řízení účastníkům řízení oznamuje. V ostatních případech se 
rozhodnutí o zastavení řízení vyznačí ve spisu a účastníci řízení se o tom pouze 
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vyrozumějí. 

(3) Správní orgán zastaví řízení podle odstavce 1 písm. a), b), c), j) a k) 
rozhodnutím ve věci. V ostatních případech zastavení řízení se usnesení pouze 
poznamená do spisu a účastníci se o tom vyrozumějí.   

§ 77 

Výrok rozhodnutí 

Výrok rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným, 
musí obsahovat též popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, vyslovení 
viny, formu zavinění, druh a výměru sankce, popřípadě rozhodnutí o upuštění od 
uložení sankce (§ 11 odst. 3), o započtení doby do doby zákazu činnosti (§ 14 
odst. 2), o uložení ochranného opatření (§ 16), o nároku na náhradu škody (§ 70 
odst. 2) a o náhradě nákladů řízení (§ 79 odst. 1). 

§ 80 

Rozhodnutí o přestupku nelze doručit veřejnou vyhláškou. 

§ 80 

Doručování 

Doručuje-li správní orgán písemnosti v řízení veřejnou vyhláškou, vyvěsí 
na úřední desce pouze oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost. 

§ 84 

(1) Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je 
spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu (§ 13 
odst. 2) zaplatit.  

(2) Proti rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. 

(3) Pokuty v blokovém řízení jsou oprávněny ukládat a vybírat správní orgány, 
v jejichž působnosti je projednávání přestupků, a osoby jimi pověřené a dále orgány 
určené tímto nebo jiným zákonem. 

(4) V blokovém řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na 
návrh.  

(4) V blokovém řízení nelze projednat přestupek, který lze projednat jen 
na návrh. V blokovém řízení rovněž nelze projednat přestupek, je-li spáchán 
opakovaně (§ 91a) a za spáchání takového přestupku se ukládá vyšší sankce. 

§ 85 

(1) Bloky k ukládání pokut (dále jen "pokutové bloky") vydává ministerstvo 
financí, cen a mezd České republiky. 

 (2) Orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení odebírají 
pokutové bloky od příslušné okresní finanční správy, plyne-li výnos z pokut do 
příslušného státního rozpočtu, a plyne-li výnos z pokut do rozpočtu národního 
výboru, od příslušného okresního národního výboru. 

 (3) Nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok 
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na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě 
její splatnosti a o následcích nezaplacení pokuty. Převzetí tohoto bloku pachatel 
přestupku potvrdí. 

 (4) Pověřené osoby jsou povinny prokázat, že jsou oprávněny ukládat 
a vybírat pokuty v blokovém řízení. Na pokutových blocích vyznačí, komu, kdy a za 
jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena. 

(5) Přezkumné řízení, v němž bude přezkoumáváno rozhodnutí o uložení 
pokuty v blokovém řízení, lze zahájit nejpozději do 6 měsíců od právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

(6) Podnět k provedení přezkumného řízení podaný po uplynutí lhůty 
uvedené v odstavci 5 vyřizuje správní orgán, který rozhodl o uložení pokuty 
v blokovém řízení. Skutečnost, že přezkumné řízení nelze zahájit, sdělí správní 
orgán účastníkovi řízení jen v případě, že o vyrozumění požádal, a to ve lhůtě 
30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel. 

§ 86 

 V blokovém řízení mohou projednávat 

a) orgány policie, s výjimkou Vojenské policie, též přestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu podle zákona o silničním provozu, proti pořádku ve 
státní správě podle § 23 odst. 1 písm. a), f), g), i), j), § 24 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 
1, § 42 odst. 1, § 44 a § 44a, jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na úseku státní 
správy v jejich působnosti nebo na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 písm. b) až d) a g) a 
48, přestupky proti občanskému soužití podle § 49 a přestupky proti majetku podle § 
50 

a) orgány Policie České republiky přestupky ve státní správě podle § 23 
odst. 1 písm. a), f) až i), § 24 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 1, § 42 odst. 1, § 44, 
§ 44a, jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na úseku státní správy v jejich 
působnosti nebo na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 
přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 písm. b) až e) a g), § 48, 
přestupky proti občanskému soužití podle § 49, přestupky proti majetku podle 
§ 50 a další přestupky, pokud tak stanoví jiný právní předpis20), 

b) orgány Vojenské policie přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu podle zákona o silničním provozu, proti pořádku ve státní 
správě podle § 23 odst. 1 písm. d), f), g), § 30 odst. 1, § 42 odst. 1, § 43 odst. 1 
písm. b), jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na úseku státní správy v jejich 
působnosti nebo na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 
přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. b) až e) a § 48, 
přestupky proti občanskému soužití podle § 49, proti majetku podle § 50 
a přestupky podle § 51 zákona o Vojenské policii, 

bc) orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce přestupky proti 
pořádku ve státní správě podle § 21 odst. 1 písm. b), d) a f), § 30 odst. 1 písm. g), h) 
a i) a § 46, pokud jimi byly porušeny zvláštní právní předpisy o bezpečnosti práce, 
dopustil-li se některého z těchto přestupků pracovník organizace nebo podnikatel 
v jejich prostorách nebo na jejich pracovištích, 

cd) orgány ochrany veřejného zdraví přestupky na úseku zdravotnictví podle 
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§ 29 odst. 1 písm. a), jde-li o nepodrobení se povinnému vyšetření nebo léčení 
infekčního onemocnění, § 29 odst. 1 písm. b), c), d), jde-li o padělání nebo úmyslné 
neoprávněné změnění zdravotního průkazu, § 29 odst. 1 písm. e), jde-li o porušení 
povinnosti při zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, § 29 
odst. 1 písm. f), h) až j), n) a o), 

de) obecní policie přestupky 

1. jejichž projednávání je v působnosti obce, 

2. podle zákona o silničním provozu spáchané nedovoleným stáním nebo 
zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo 
přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením 
pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na 
zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na 
pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, 
nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na 
chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu 
s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na 
pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel, 

3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 
odst. 1 písm. a), c), g) až i), l) až p), 

4. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím 
úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením, 

5. na úseku taxislužby podle zákona o silniční dopravě. 

 
20) Například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů. 

§ 87  

Příkazní řízení  

(1) Není-li pochybnosti o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil 
a nebyla-li věc vyřízena v blokovém řízení, může správní orgán bez dalšího řízení 
vydat příkaz o uložení napomenutí nebo pokuty (§ 13 odst. 2).  

 (2) Příkaz nelze vydat, jestliže je svéprávnost obviněného z přestupku 
omezena obviněný z přestupku je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho 
způsobilost k právním úkonům je omezena.  

 (3) Příkaz má stejné náležitosti jako rozhodnutí o přestupku. Oznamuje se 
vždy písemně.  

 (4) Obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal. Včasným podáním odporu se 
příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Obviněnému z přestupku nelze uložit 
jiný druh sankce, s výjimkou napomenutí, nebo vyšší výměru sankce, než byly 
uvedeny v příkaze.  

 (5) Příkaz, proti kterému nebyl včas podán odpor, má účinky pravomocného 
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rozhodnutí.  

 (6) V příkazním řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na 
návrh, ani nárok na náhradu škody. 

§ 88 

Postup při zápisu do evidence přestupků 

(1) Údaje do evidence přestupků zapisuje správní orgán, který 
o přestupku rozhodoval v posledním stupni, prostřednictvím elektronického 
formuláře, jehož podobu zveřejní Rejstřík trestů způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, nebo prostřednictvím elektronické aplikace přístupné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, kterou spravuje Rejstřík trestů.   

(2) V případě, kdy o uložení pokuty v blokovém řízení rozhodovala obecní 
policie, provádí zápis obecní úřad; obecní policie sdělí obecnímu úřadu údaje 
pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení; 
v hlavním městě Praze a ve statutárních městech provádí zápis městská 
policie. 

 (3) Zápis údajů do evidence přestupků se provede nejpozději do pěti 
pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo ode dne, 
kdy příslušný správní orgán obdržel podklad pro provedení zápisu. Záznam se 
provede ke dni nabytí právní moci rozhodnutí nebo uložení blokové pokuty. 

§ 88a 

Námitkové řízení 

(1) Domnívá-li se fyzická osoba, že údaje vedené v evidenci přestupků 
o její osobě nejsou v souladu s provedeným řízením o přestupku anebo 
s rozhodnutím soudu, který rozhodl o  žalobě proti rozhodnutí o přestupku, 
může podat u správního orgánu, který zápis provedl, námitku.  

(2) Zjistí-li správní orgán, který zápis do evidence přestupků provedl, 
že námitka je oprávněná, údaje v evidenci přestupků bezodkladně opraví 
a osobu, která námitku podala, o tom vyrozumí; jinak rozhodne 
o neoprávněnosti námitky. 

§ 91 

V evidenci přestupků se evidují pravomocná rozhodnutí o přestupcích na 
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30, na úseku 
zemědělství a myslivosti podle § 35 odst. 1 písm. c) a f), na úseku obrany 
České republiky podle § 43, proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1, proti 
občanskému soužití podle § 49 a proti majetku podle § 50. 

§ 91a 

Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci 
rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho 
spáchání neuplynulo dvanáct měsíců. 
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Část druhá 

Platné znění částí zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 
zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 
č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č.  167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb. a zákona č. 105/2013 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn  

ČÁST PRVNÍ  

REJSTŘÍK TRESTŮ A JEHO EVIDENCE OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1  

(1) Zřizuje se Rejstřík trestů se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu 
spravedlnosti. Rejstřík trestů je organizační složkou státu a účetní jednotkou.  

(2) V čele Rejstříku trestů je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr 
spravedlnosti.  

§ 2  

(1) Rejstřík trestů vede evidenci fyzických a právnických osob (dále jen 
„osoba“) pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných 
významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. 
Údaje z evidence Rejstříku trestů slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního 
nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Pro účely vedení této evidence 
a vydávání opisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „opis“) a výpisů z evidence 
Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost 
osobních údajů.  

(2) Evidence Rejstříku trestů může být vedena s využitím výpočetní techniky.  

(3) Na vedení evidence Rejstříku trestů se vztahuje zvláštní předpis o ochraně 
osobních údajů v informačních systémech1). 

(2) Rejstřík trestů dále vede evidenci osob, které byly pravomocně 
uznány vinnými spácháním přestupku, pokud tak stanoví zvláštní právní 
předpis, a osob uvedených v § 10 odst. 1 zákona o přestupcích, které byly 
pravomocně uznány vinnými spácháním jednání majícího znaky takového 
přestupku. Součástí evidence přestupků nejsou údaje o pravomocných 
rozhodnutích o jednáních majících znaky přestupku, kterých se dopustil 
příslušník zpravodajských služeb České republiky, nebo příslušník Policie 
České republiky vybraný v zájmu plnění závažných úkolů Policie České 
republiky ministrem vnitra. Pro účely vydávání opisu z evidence přestupků je 
Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů. 

(3) Rejstřík trestů se pro účely přístupu do informačních systémů veřejné 
správy považuje za orgán, který se spolupodílí na vyšetřování, odhalování 
a stíhání trestných činů.  

4) Se všemi písemnostmi vzniklými při činnosti Rejstříku trestů, včetně 
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písemností došlých, se nakládá za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem1a).  

(5) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí 
ve výpisu, jsou veřejně přístupné.  

§ 2a 

(1) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti ze základního 
registru obyvatel tyto referenční údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  

b) adresa místa pobytu,  

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

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; je-li vydáno rozhodnutí 
soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den 
smrti nebo den, který fyzická osoba prohlášená za mrtvého nepřežila, a datum 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.  

(2) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního 
systému evidence obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky 
a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky: 

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

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

c) pohlaví,  

d) rodné číslo,  

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého 
pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 
jiného právního předpisu,  

g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky,  

h) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo 
opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo 
a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název 
a adresa sídla,  

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě 
jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum 
narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název 
a adresa sídla,  

j) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li 
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k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku 
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den 
smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo 
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 

k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti registrovaného partnerství nebo 
o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného 
partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za 
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za 
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner 
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o zrušení registrovaného partnerství, 

l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo 
registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická 
osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení 
manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,  

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě 
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení 
dítěte a datum jeho narození,  

n) o osvojenci údaje v rozsahu  

1. stupeň osvojení,  

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,  

3. původní a nové rodné číslo osvojence,  

4. datum, místo a okres narození,  

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,  

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození,  

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí 
o zrušení osvojení,  

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného 
uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného, 

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České 
republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden 
jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého 
nepřežil,  

r) záznam o poskytnutí údajů.  
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(3) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního 
systému evidence obyvatel tyto údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli:  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 

b) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.  

(4) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z registru rodných 
čísel: 

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

b) rodné číslo,  

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,  

d) den, měsíc a rok narození,  

e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na 
jehož území se narodila.  

(5) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního 
systému evidence občanských průkazů tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 

b) rodné číslo, 

c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 

d) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 

e) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu, 

f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, 

g) datum skončení platnosti občanského průkazu, 

h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných 

občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského 

průkazu, 

i) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, doba jejich platnosti 

a označení úřadu, který je vydal. 

(6) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému 
evidence cestovních dokladů tyto údaje: 

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

b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození, 

c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 

d) datum vydání cestovního dokladu, 

e) datum převzetí cestovního dokladu, 

f) datum skončení platnosti cestovního dokladu, 

g) označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 

h) ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, 

datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného 

cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. 
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(7) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 

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

b) datum narození,  

c) pohlaví,  

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

e) rodné číslo,  

f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,  

g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,  

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,  

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,  

j) omezení svéprávnosti,  

k) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky,  

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku 
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den 
smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo 
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 

m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti registrovaného partnerství nebo 
o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného 
partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za 
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za 
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner 
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o zrušení registrovaného partnerství, 

n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného 
partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, 
který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum 
narození,  

o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho 
rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě 
jména, příjmení a datum narození,  

p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného 
zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že 
jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození,  
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q) o osvojenci, pokud je cizincem,  

1. stupeň osvojení,  

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,  

3. původní a nové rodné číslo osvojence,  

4. datum, místo a stát narození,  

5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné 
číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,  

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich 
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození,  

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí 
o zrušení osvojení,  

r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden 
jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného, 

s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, 
stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako 
den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,  

u) jméno, popřípadě jména, příjmení  

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,  

2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území 
České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen 
do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na 
území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem 
nebo manželem jeho poručníka je cizinec,  

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, 
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení 
rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území České 
republiky,  

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo 
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,  

5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana 
nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; 
jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození.  

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru 
obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního 
systému evidence občanských průkazů, informačního systému evidence 
cestovních dokladů nebo z informačního systému cizinců pouze, pokud jsou 
ve tvaru předcházejícím současný stav. Z poskytovaných údajů lze 
v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke 
splnění daného úkolu. Správci informačních systémů poskytují Rejstříku trestů 
potřebnou součinnost.  
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(9) Údaje podle odstavců 1 až 7 se poskytují v elektronické podobě 
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Došlo-li ke změně údajů 
uvedených v odstavcích 1 až 7, poskytují se Rejstříku trestů i údaje o těchto 
změnách, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly.  

(10) Rejstřík trestů může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 7 pro 
účely plnění úkolů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, 
popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou správné; o zjištění 
nepřesného údaje Rejstřík trestů neprodleně informuje Ministerstvo vnitra 
nebo Policii České republiky, které po prověření údaj opraví, doplní nebo 
zlikviduje.  

ČÁST DRUHÁ  

EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ  

Hlava I 

Obsah evidence Rejstříku trestů 

§ 2b 

Součástí evidence Rejstříku trestů je evidence 

a) odsouzení, 

b) podmíněného zastavení trestního stíhání, 

c) podmíněného odložení návrhu na potrestání,  

d) narovnání a  

e) odstoupení od trestního stíhání. 

Evidence odsouzení  

§ 3  

(1) V evidenci Rejstříku trestů jsou založeny údaje z trestních listů všech osob 
pravomocně odsouzených soudy České republiky.  

(2) Součástí evidence Rejstříku trestů jsou i údaje o osobách pravomocně 
odsouzených soudy, které byly shromážděny podle dříve platných předpisů, a údaje 
předané Rejstříku trestů na základě mezinárodní smlouvy se Slovenskou republikou.  

(3) Trestním listem se pro účely tohoto zákona rozumí oznámení soudu, které 
obsahuje údaje o  

a) odsouzené osobě, aby nebyla zaměnitelná s jinou osobou,  

b) soudu a spisové značce trestní věci,  

c) rozhodnutí o vině, trestu a o ochranném opatření a o jejich výkonu,  

d) rozhodnutí soudu při podmíněném odsouzení nebo podmíněném 
propuštění z výkonu trestu nebo upuštění od výkonu jeho zbytku,  

e) udělení milosti,  

f) účasti odsouzeného na amnestii,  
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g) zahlazení odsouzení.  

(4) V rozsahu potřebném pro plnění úkolů uvedených v § 2 je Rejstřík trestů 
oprávněn získávat informace z evidence občanských průkazů1c) a evidence 
cestovních dokladů1d), a to i způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1e); správci uvedených 
informačních systémů jsou povinni k tomu poskytnout potřebnou součinnost. 

§ 4  

(1) Do evidence Rejstříku trestů se zaznamenávají též údaje o odsouzení  

a) cizozemským soudem, jestliže o uznání rozhodnutí takového soudu rozhodl 
soud podle zvláštního právního předpisu a uznané rozhodnutí bylo cizozemským 
soudem vydáno pro čin trestný i podle právního řádu České republiky,  

b) mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, 
popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem (dále jen „mezinárodní 
soud“), které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) 
nebo c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, pokud 
o uznání jeho rozhodnutí rozhodl soud podle zákona o mezinárodní justiční 
spolupráci ve věcech trestních,  

c) mezinárodním soudem, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených 
v § 145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních, pokud jde o odsouzení občana České republiky, osoby bez státní 
příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, právnické osoby, která má 
sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo 
organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj 
majetek, nebo jiné osoby, která vykonává trest uložený takovým mezinárodním 
soudem v České republice.  

(2) Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodne, že se do 
evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České 
republiky soudem jiného než členského státu Evropské unie nebo mezinárodním 
soudem, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) 
nebo c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, jestliže se toto 
odsouzení týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a zápis 
do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.  

(3) Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodne, že se do 
evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení osoby bez státní 
příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo právnické 
osoby, která má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn 
podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde 
má svůj majetek, jde-li o odsouzení cizozemským soudem nebo mezinárodním 
soudem, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) 
nebo c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a jestliže se 
toto odsouzení týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, 
a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl 
uložen.  

(4) Pokud byly do evidence Rejstříku trestů zaznamenány údaje o odsouzení 
občana České republiky, osoby bez státní příslušnosti, která má na jejím území 
povolen trvalý pobyt, nebo právnické osoby podle odstavce 2 nebo 3 a soud podle 
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zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních následně rozhodne 
o uznání takového rozhodnutí, Nejvyšší soud z podnětu tohoto soudu zruší své 
předchozí rozhodnutí o zaznamenání údajů o odsouzení; Rejstřík trestů v takovém 
případě eviduje pouze rozhodnutí o uznání rozhodnutí.  

(5) Na rozhodnutí cizozemského soudu nebo mezinárodního soudu 
zaznamenaná do evidence Rejstříku trestů podle odstavců 1 až 3 se hledí jako na 
odsouzení soudem České republiky.  

§ 4a  

(1) Do evidence Rejstříku trestů se zaznamenávají též údaje o pravomocných 
odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie 
v trestním řízení a údaje navazující na tato odsouzení, a to na základě informací 
zaslaných jinými členskými státy Evropské unie.  

(2) Je-li Rejstřík trestů informován jiným členským státem Evropské unie 
o změně údajů podle odstavce 1, provede tuto změnu v evidenci Rejstříku trestů.  

(3) Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodne, že se na 
odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie 
hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je 
trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu 
a druhem trestu, který za něj byl uložen.  

§ 5  

Soudy jsou povinny neprodleně Rejstříku trestů zasílat trestní listy osob 
pravomocně odsouzených a sdělovat i všechny další skutečnosti důležité pro zápis 
v evidenci nebo pro změnu zápisu. Stejně postupuje i státní zástupce, pokud činí 
rozhodnutí, které se eviduje podle zvláštního právního předpisu2b). Ministerstvo 
spravedlnosti zašle neprodleně Rejstříku trestů údaje uvedené v § 3 odst. 3 ohledně 
pravomocných odsouzení uvedených v § 4 odst. 1 písm. c) , v § 4 odst. 2 a 3 
a v § 4a odst. 3.  

§ 6  

Údaje o osobách pravomocně odsouzených soudy se uchovávají 100 let od 

a) narození fyzické osoby, které se týkají,  

b) pravomocného odsouzení právnické osoby, které se týkají, nebo  

c) právní moci jiné skutečnosti významné pro trestní řízení evidované podle 
§ 2 odst. 1, která se týká právnické osoby.  

§ 6a  

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Rejstříku trestů pro výkon působnosti podle 
tohoto zákona údaje  

a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,  

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o 
obyvatelích; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel2c),  

c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno 
rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to umožňuje technický stav 
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registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou referenční údaje o  

a) příjmení,  

b) jménu, popřípadě jménech,  

c) adrese místa pobytu,  

d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, 
datu, místu a státu, kde se narodil,  

e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 
republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li 
vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, poskytne se 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) státním občanství, popřípadě více státních občanstvích.  

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních 
občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní 
občanství České republiky, a to  

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

b) datum narození,  

c) pohlaví,  

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

e) rodné číslo,  

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého 
pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného 
právního předpisu,  

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,  

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě 
jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo 
přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní 
správy, název a adresa sídla,  

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě 
jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce 
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li 
jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,  

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření 
manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z 
manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z 
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manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za 
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za 
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu 
manželství,  

l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum 
zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v 
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,  

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-
li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,  

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, 
který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum 
jeho narození,  

o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu  

1. stupeň osvojení,  

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,  

3. původní a nové rodné číslo dítěte,  

4. datum, místo a okres narození,  

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,  

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození,  

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení 
osvojení dítěte,  

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České 
republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den 
smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,  

r) záznam o poskytnutí údajů.  

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o cizincích, kteří 
jsou obyvateli, a to:  

a) jméno, popřípadě jména,  

b) příjmení,  

c) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.  

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou  

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

b) rodné číslo,  
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c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,  

d) den, měsíc a rok narození,  

e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož 
území se narodila.  

(6) Policie České republiky poskytuje Rejstříku trestů pro výkon působnosti 
podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje o cizincích, a to  

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

b) datum narození,  

c) pohlaví,  

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

e) rodné číslo,  

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

g) druh a adresa místa pobytu,  

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,  

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,  

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,  

k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky,  

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z 
manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z 
manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za 
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu 
manželství,  

m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum 
zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v 
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,  

n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné 
číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození,  

o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné 
číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození,  

p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo 
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jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození,  

q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,  

1. stupeň osvojení,  

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,  

3. původní a nové rodné číslo dítěte,  

4. datum a místo narození,  

5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, 
údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,  

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se 
jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě 
a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,  

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení 
osvojení dítěte,  

r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,  

s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, 
na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den 
smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,  

u) jméno, popřípadě jména, příjmení  

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území 
České republiky,  

2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České 
republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní 
rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České 
republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem 
jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,  

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se 
o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s 
rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,  

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo 
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,  

5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního 
právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.  

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru 
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 
stav.  

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje podle odstavců 2 až 6 se 
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poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý 
přístup. Došlo-li ke změně údajů uvedených v odstavcích 2 až 6, poskytují se 
Rejstříku trestů i původní údaje.  

(9) Rejstřík trestů může údaje poskytnuté mu podle odstavců 2 až 6 pro účely 
plnění úkolů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je 
blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou správné; o zjištění nepřesného údaje 
Rejstřík trestů neprodleně informuje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky, 
které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje.  

Evidence podmíněného zastavení trestního stíhání  

§ 7  

Rejstřík trestů vede evidenci osob, jejichž trestní stíhání bylo pravomocným 
rozhodnutím soudu nebo státního zástupce podmíněně zastaveno.  

§ 8  

(1) Soudy a státní zastupitelství jsou povinny neprodleně zasílat Rejstříku 
trestů zprávy o podmíněném zastavení trestního stíhání, o ponechání podmíněného 
zastavení trestního stíhání v platnosti, jakož i dodatečnou zprávu, zda se obviněný 
v průběhu zkušební doby osvědčil, jakmile příslušné rozhodnutí nabude právní moci.  

(2) Ve zprávě se uvede označení soudu nebo státního zastupitelství, datum 
rozhodnutí a spisová značka, pod kterou se řízení vede, druh rozhodnutí a v případě 
podmíněného zastavení trestního stíhání i právní kvalifikace trestného činu, kterého 
se rozhodnutí týká, a datum skončení zkušební doby.  

§ 9  

Údaje získané postupem podle § 8 se vyřazují z evidence ihned po doručení 
dodatečné zprávy; neobdrží-li Rejstřík trestů takovou zprávu, vyřadí údaje z evidence 
po uplynutí jednoho roku od skončení zkušební doby podmíněného zastavení 
trestního stíhání.  

§ 9a  

Evidence podmíněného odložení návrhu na potrestání  

Rejstřík trestů vede evidenci osob, u kterých státní zástupce pravomocně 
rozhodl o podmíněném odložení návrhu na potrestání. Při zasílání údajů do evidence 
podmíněného odložení návrhu na potrestání a jejich vyřazování se postupuje 
přiměřeně podle § 8 a 9.  

 ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ  

OPIS, VÝPIS A JINÉ INFORMACE Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ  

Hlava II 

Opis, výpis a jiné informace z evidence Rejstříku trestů  

§ 10  

(1) Pro potřeby trestního řízení se vydává opis orgánům činným v trestním 
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řízení3) a Ministerstvu spravedlnosti na jejich žádost. Ministerstvo spravedlnosti může 
vyžadovat opis týkající se osoby, ohledně níž provádí řízení o  

a) stížnosti pro porušení zákona,  

b) uplatnění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii,  

c) žádosti o milost,  

d) vydání do cizího státu, nebo  

e) vyžádání z cizího státu.  

Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis i při provádění jiných úkonů, 
pokud je k nim příslušné podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. 
Jedná-li Ministerstvo spravedlnosti ve věcech týkajících se činnosti Rejstříku trestů 
před soudem nebo zastupuje-li Českou republiku při vyřizování stížností na porušení 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů, týkajících se 
činnosti Rejstříku trestů, je oprávněno k tomuto účelu vyžadovat opis.  

(2) Kancelář prezidenta republiky může vyžadovat opis týkající se osoby, 
ohledně níž se provádí řízení o  

a) žádosti o milost,  

b) jmenování nebo podání návrhu na jmenování do funkce prezidentem 
republiky.  

(3) Jiným orgánům a osobám lze na jejich žádost vydat opis jen tehdy, pokud 
tak stanoví zvláštní právní předpis. Na žádost cizozemských justičních orgánů vydá 
Rejstřík trestů opis, stanoví-li tak tento zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, 
kterou je Česká republika vázána. Rejstřík trestů vydá opis také na žádost 
mezinárodního soudu, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 
odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a jeho 
orgánů.  

(4) Na písemnou žádost se osobě umožní v sídle Rejstříku trestů nahlédnout 
do opisu, který se jí týká. Je-li žadatelem fyzická osoba, ověří se její totožnost. Je-li 
žadatelem právnická osoba, ověří se totožnost osoby, která jménem právnické osoby 
nebo za ni podává žádost, a její oprávnění jednat jménem právnické osoby nebo za 
ni.  

(5) (4)V opise se uvádějí všechny údaje o každém odsouzení fyzické osoby 
nebo o zániku účinků odsouzení právnické osoby, které se opis týká, a všechny 
údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření i o zahlazení odsouzení 
fyzické osoby nebo o zániku účinků odsouzení právnické osoby, včetně údajů o 
odsouzeních cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako na 
odsouzení soudy České republiky. V opise se uvádějí všechny údaje o každém 
odsouzení osoby, které se opis týká, a všechny údaje o průběhu výkonu trestů 
a ochranných opatření, včetně údajů o odsouzeních cizozemskými 
a mezinárodními soudy, na která se hledí jako na odsouzení soudy České 
republiky. V opise se uvádějí i údaje o zahlazení odsouzení fyzické osoby nebo 
o zániku účinků odsouzení právnické osoby. V opise se uvádějí i údaje 
z evidence podmíněného zastavení trestního stíhání, podmíněného odložení návrhu 
na potrestání a jiné významné skutečnosti pro trestní řízení, pokud tak stanoví 
zvláštní právní předpis2b).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9RLE2CV4)

aspi://module='ASPI'&link='209/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='104/2013%20Sb.%2523145'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='104/2013%20Sb.%2523145'&ucin-k-dni='30.12.9999'


33 

 

(6) (5) Ve zvláštní části opisu se uvádějí údaje zaznamenané do evidence 
Rejstříku trestů podle § 4a s výjimkou biometrických údajů. Je-li vydáván opis pro jiné 
účely než pro trestní řízení, neuvádějí se ve zvláštní části opisu údaje zaznamenané 
do evidence Rejstříku trestů podle § 4a, jejichž předání pro tyto účely odsuzující 
členský stát Evropské unie vyloučil. U údajů o odsouzení soudem jiného členského 
státu Evropské unie zaznamenaného do evidence Rejstříku trestů podle § 4a se ve 
zvláštní části opisu vyznačí, zda se na toto odsouzení hledí jako na odsouzení 
soudem České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo v důsledku 
uznání rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie vydaného pro čin trestný 
i podle práva České republiky; u takovéhoto odsouzení se rovněž vyznačí, zda došlo 
k jeho zahlazení podle zvláštního právního předpisu.  

§ 11  

(1) Na písemnou žádost fyzické osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá 
výpis týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci 
i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě 
advokátovi. Výpis týkající se právnické osoby se vydá kterékoli osobě na její 
písemnou žádost.  

(2) Správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis a totožnost osoby 
žádající o výpis týkající se fyzické osoby bezplatně ověřují  

a) obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, 
v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad 
městské části, magistráty statutárních měst, které se nečlení na městské obvody 
nebo městské části, a pro území vojenských újezdů újezdní úřad, který je matričním 
úřadem podle zvláštního právního předpisu4),  

b) zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, nebo  

c) pověření pracovníci Rejstříku trestů.  

(3) Orgány uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) po ověření správnosti údajů 
žádost žadateli nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů.  

§ 11a 

(1) Je-li písemná žádost o výpis podle § 11 odst. 1 podána u kontaktního 
místa veřejné správy4a) ten, kdo žádost podal, obdrží výpis na počkání, pokud 
výslovně nepožádá o vyřízení žádosti postupem podle § 11 nebo není-li dále 
stanoveno jinak.  

(2) Kontaktní místo veřejné správy4a) po přijetí žádosti o výpis ověří kromě 
skutečností uvedených v § 11 odst. 2 také správnost údajů uvedených v úředně 
ověřené plné moci, podává-li žádost zmocněnec nebo advokát dotčené osoby, 
a skutečnost, že byl zaplacen poplatek za přijetí žádosti o výpis uvedený v § 14.  

(3) Po ověření skutečností uvedených v odstavci 2 zašle kontaktní místo 
veřejné správy4a) Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě, podepsanou 
uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou uznávanou elektronickou 
značkou podle zvláštního právního předpisu5). Stejným způsobem mu zašle Rejstřík 
trestů výpis podepsaný uznávaným elektronickým podpisem5) neprodleně po 
doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit 
totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby, zejména porovnáním údajů 
v žádosti o výpis s údaji vedenými v základním registru obyvatel, nebo nemůže-li 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9RLE2CV4)

aspi://module='ASPI'&link='269/1994%20Sb.%25234a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='269/1994%20Sb.%25234a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='269/1994%20Sb.%25234a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='269/1994%20Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='269/1994%20Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='269/1994%20Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='269/1994%20Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='269/1994%20Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='269/1994%20Sb.%252314'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='269/1994%20Sb.%252311a'&ucin-k-dni='30.12.9999'


34 

 

Rejstřík trestů neprodleně po doručení žádosti vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 
odst. 2 nebo 3. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí kontaktní 
místo veřejné správy4a), které mu žádost zaslalo, a uvede předpokládaný termín 
vydání výpisu.  

(4) Kontaktní místo veřejné správy4a) vydá výpis v listinné podobě tomu, kdo 
podal žádost o výpis, neprodleně po jeho obdržení od Rejstříku trestů. Je-li pro účely 
vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické 
osoby podle odstavce 3 nebo nelze-li neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 
odst. 2 nebo 3, kontaktní místo veřejné správy4a) tuto skutečnost sdělí tomu, kdo 
podal žádost o výpis, a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu 
oznámí, kdy si lze u něj výpis vyzvednout.  

§ 11b 

(1) Rejstřík trestů uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy5a) 
žádosti o výpis týkající se fyzické osoby podané podle § 11, včetně úředně 
ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti dvou let od podání 
žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě anebo v podobě dokumentu 
vytvořeného z žádosti v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů 
nebo jiným postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, 
neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu 
převedení. 

(2) Kontaktní místo veřejné správy4a) uchovává v souladu se zvláštními 
právními předpisy5a) písemné žádosti o výpis týkající se fyzické osoby podané podle 
§ 11a, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti 
dvou let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě anebo 
v podobě dokumentu vytvořeného z žádosti v listinné podobě autorizovanou 
konverzí dokumentů nebo jiným postupem zaručujícím věrohodnost původu 
dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost 
procesu převedení. 

(3) Kontaktní místo veřejné správy4a) vede evidenci žádostí o výpis týkajících 
se fyzické osoby podaných podle § 11a, a to v listinné nebo elektronické podobě. 
V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti o výpis, a pokud žádost 
podává zmocněnec nebo advokát, rovněž se zaznamená, že je k žádosti připojena 
úředně ověřená plná moc. Dále se uvede, kdo o výpis týkající se fyzické osoby žádá 
a kdo výpis týkající se fyzické osoby přijal. 

§ 12  

Výpis se dále vydává na žádost soudu nebo státního zastupitelství pro potřeby 
jiného než trestního řízení a správnímu orgánu pro potřeby řízení o přestupku a pro 
účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti či 
důvěryhodnosti. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak tento zákon nebo 
zvláštní právní předpis.  

§ 13  

(1) Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu 
uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele 
nehledí, jako by nebyl odsouzen, a to včetně odsouzení cizozemskými 
a mezinárodními soudy, na která se hledí jako na odsouzení soudy České republiky. 
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Ve výpisu se neuvádějí údaje zaznamenané do evidence Rejstříku trestů podle § 4a, 
na které se nehledí jako na odsouzení soudy České republiky.  

(2) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost osoby, která je státním 
příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, jsou informace podle § 16g 
odst. 2, pokud je tento jiný členský stát Evropské unie Rejstříku trestů zašle.  

(3) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost osoby, která měla nebo má 
bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo která byla státním příslušníkem 
jiného členského státu Evropské unie, jsou informace podle § 16g odst. 3, pokud 
o ně tato osoba v žádosti o výpis požádala a pokud je tento jiný členský stát 
Evropské unie Rejstříku trestů zašle.  

(4) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se 
uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. 

§ 14 

Za vydání výpisu podle § 11 odst. 1 a § 11a odst. 1 a za nahlédnutí do opisu 
podle § 10 odst. 4 se platí poplatek podle zvláštního předpisu.  

§ 15  

(1) Výpis a opis jsou veřejnou listinou.  

(2) V evidenci se provede záznam o datu a času vydání výpisu nebo opisu, 
jeho obsahu včetně obsahu jeho příloh, záznam o datu a času umožnění nahlédnout 
do opisu a jeho obsahu, včetně obsahu jeho příloh, podle § 10, 11, 11a a 12; dále 
se uvede, na čí žádost se tak stalo. V evidenci se dále provede záznam o datu, 
času a důvodu zpracování osobních údajů obsažených v evidenci Rejstříku 
trestů a údaje o osobě, která osobní údaje zpracovala. Záznamy podle věty 
první a druhé, včetně záznamů o obsahu vydaného opisu nebo výpisu 
a obsahu jeho příloh, se v evidenci vedou po dobu 10 let ode dne jejich 
provedení. 

(3) Záznam o tom, na čí žádost byl vydán výpis, se v evidenci neuvede, jde-li 
o vydání výpisu týkajícího se právnické osoby.  

§ 15a  

(1) V případech, kdy byly z evidence Rejstříku trestů poskytnuty údaje 
nezbytné pro zajišťování  

a) bezpečnosti státu,  

b) obrany,  

c) veřejné bezpečnosti,  

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,  

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo 
Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo  

f) ochrany subjektů údajů nebo práv a svobod druhých, a orgán, kterému byly 
tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů 
ohrožuje zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu 
trvání tohoto ohrožení zpřístupnit informace o zpracování osobních údajů fyzické 
osoby podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu 
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orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí 
údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle 
zvláštního právního předpisu anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu 
oprávněnému orgánu za účelem poskytnutí evidenční ochrany nebo 
zpravodajským službám; Rejstřík trestů má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů 
přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce 
informačního systému podle zvláštního právního předpisu.  

(2) Orgán, kterému mají být údaje z evidence Rejstříku trestů poskytnuty podle 
odstavce 1, je povinen oznámit Rejstříku trestů údaje umožňující jeho identifikaci 
a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále 
bezodkladně oznámit, že pominulo ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 1 
písm. a) až f). Bylo-li písemné prohlášení, na základě kterého došlo 
k znepřístupnění záznamu o poskytnutí údajů podle odstavce 1, uplatněno 
podle odstavce 3 i v dalších registrech nebo informačních systémech, platí 
oznámení podle věty první i pro tyto registry a informační systémy.   

(3) Pokud Rejstřík trestů ověřuje přesnost osobních údajů v registrech 
a informačních systémech uvedených v § 2a, platí písemné prohlášení, na 
základě kterého došlo k znepřístupnění záznamu o poskytnutí údajů podle 
odstavce 1, i v těchto registrech a informačních systémech, pokud to registry 
a informační systémy umožňují. 

 (4) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána 
i elektronickými prostředky. 

 (5) Na žádost Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra vydá 
Rejstřík trestů za účelem poskytnutí evidenční ochrany informace o vydání 
výpisu nebo opisu, včetně informace, na čí žádost se tak stalo. Informace 
podle věty první a žádosti o jejich vydání se předávají v elektronické podobě 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

§ 16  

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.  

§ 16 

Žádosti o opis nebo výpis se podávají prostřednictvím elektronické 
aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo na formuláři, 
jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní 
Rejstřík trestů způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

§ 16a  

(1) Žádost o vydání výpisu a o nahlédnutí do opisu může osoba, jíž se údaje 
týkají, zaslat v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem5).  

(2) Rejstřík trestů ověří, zda osoba uvedená v odstavci 1 zaplatila poplatek 
podle § 14 příkazem vydaným v elektronické podobě, a podle povahy žádosti 
a výpis jí zašle v listinné podobě; na žádost této osoby jí pro informaci zašle 
výpis i v elektronické podobě. 
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a) zašle výpis v listinné podobě a pokud o to taková osoba požádá, současně 
jí pro informaci zašle výpis i v elektronické podobě, nebo  

b) umožní takové osobě nahlédnout do opisu tak, že jí pro informaci zašle opis 
v elektronické podobě.  

(3) V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem5) 
mohou být předávány též trestní listy a zprávy soudu nebo státního zastupitelství.  

(4) Opisy či výpisy určené soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo 
národnímu členovi Eurojustu a pro účely správního řízení jiným státním orgánům 
a dalším orgánům veřejné moci a žádosti o ně se předávají v elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektronickým podpisem5), a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Opis nebo výpis vydá Rejstřík 
trestů bez zbytečného odkladu.  

(5) Není-li způsob předávání podle odstavce 3 nebo 4 možný, předávají se 
opisy nebo výpisy a žádosti o ně jiným způsobem umožňujícím ověřit jejich pravost.  

§ 16b  

(1) Rejstřík trestů předává Ministerstvu financí informace o zahlazení 
odsouzení u trestných činů, které jsou zaznamenány v ústřední databázi pro 
vyloučení podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství 
o ústřední databázi pro vyloučení5b).  

(2) Rejstřík trestů předává Ministerstvu spravedlnosti informace o odsouzení 
občanů jiných než členských států Evropské unie.  

§ 16c  

Úschovna dokumentace  

(1) Rejstřík trestů vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají  

a) údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů, vedených podle § 2 
a 4a, a údaje vyřazené z evidence podle § 9,  

b) opisy a překlady odsuzujících rozhodnutí a rozhodnutí navazujících na tato 
odsouzení.  

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) se poskytnou na písemnou žádost 
osobě, které se týkají, soudu a Ministerstvu spravedlnosti, dokumenty uvedené 
v odstavci 1 písm. b) se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, 
soudu, orgánu činnému v trestním řízení a Ministerstvu spravedlnosti. Jinému orgánu 
se tyto údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.  

(3) V úschovně dokumentace se provede záznam o datu a času poskytnutí 
údajů uvedených v odstavci 1 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo. 
V úschovně dokumentace se dále provede záznam o datu, času a důvodu 
zpracování osobních údajů obsažených v úschovně dokumentace a údaje 
o osobě, která osobní údaje zpracovala. Záznamy podle věty první a druhé se 
v úschovně dokumentace uchovávají po dobu 10 let ode dne jejich provedení. 

(4) Údaje o osobách, uložené v úschovně dokumentace, se uchovávají 100 let 
od narození fyzické osoby, které se týkají, a 100 let od skutečností uvedených 
v § 6 písm. b) nebo c), jde-li o právnickou osobu.  
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ČÁST TŘETÍ  

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ODSOUZENÍCH SE ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ 
UNIE  

Hlava III 

Předávání informací o odsouzeních s členskými státy Evropské unie 

§ 16d  

(1) Rejstřík trestů poskytuje informace příslušnému orgánu jiného členského 
státu Evropské unie6) (dále jen "příslušný orgán") o pravomocných odsouzeních jeho 
státních příslušníků soudy České republiky v trestním řízení a o navazujících údajích 
zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takových odsouzeních.  

(2) Rejstřík trestů zašle informace uvedené v odstavci 1 v českém jazyce 
příslušnému orgánu nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení zápisu údajů 
vztahujících se k odsouzení do evidence Rejstříku trestů. Je-li odsouzený státním 
příslušníkem dvou nebo více jiných členských států Evropské unie, zašle Rejstřík 
trestů uvedené informace příslušnému orgánu každého z těchto států.  

(3) Rejstřík trestů zašle příslušnému orgánu na jeho žádost opis rozhodnutí 
a dodatečné informace k informacím poskytnutým podle odstavce 1. Pro splnění této 
povinnosti jsou soudy povinny poskytnout Rejstříku trestů součinnost.  

§ 16e  

(1) Na žádost příslušného orgánu zaslanou v českém jazyce na stanoveném 
formuláři7) podanou pro účely trestního řízení zašle Rejstřík trestů příslušnému 
orgánu opis včetně všech údajů, které obdržel od jiného členského státu Evropské 
unie podle § 16f odst. 1; ustanovení § 10 odst. 6 5 se přitom neužije.  

(2) Na žádost příslušného orgánu zaslanou v českém jazyce na stanoveném 
formuláři7) podanou pro jiné účely než pro trestní řízení zašle Rejstřík trestů 
příslušnému orgánu výpis z evidence Rejstříku trestů včetně všech údajů, které 
obdržel od jiného členského státu Evropské unie podle § 16f odst. 1; namísto údajů 
o odsouzení, u kterého odsuzující členský stát Evropské unie vyloučil jeho předávání 
pro jiné účely než pro trestní řízení, sdělí Rejstřík trestů příslušnému orgánu, že mu 
tyto údaje nemůže zaslat a který členský stát Evropské unie tyto údaje předal.  

(3) Opis nebo výpis podle odstavce 1 nebo 2 zašle Rejstřík trestů příslušnému 
orgánu nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti; zároveň s tímto opisem 
nebo výpisem zašle na stanoveném formuláři7) v českém jazyce informaci 
o pravomocných odsouzeních a o navazujících údajích o takových odsouzeních 
zaznamenaných do evidence Rejstříku trestů. Jsou-li k vyřízení žádosti zapotřebí 
další informace o osobě, o níž jsou požadovány údaje z evidence Rejstříku trestů, 
Rejstřík trestů neprodleně požádá příslušný orgán o jejich doplnění. V takovém 
případě zašle požadované informace příslušnému orgánu do 10 pracovních dnů od 
doručení těchto dalších informací.  

§ 16f  

(1) Rejstřík trestů přijímá informace o pravomocných odsouzeních občanů 
České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení 
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a o navazujících údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské 
unie o takových odsouzeních, zaslané jinými členskými státy Evropské unie. 
Informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného 
členského státu Evropské unie v trestním řízení zašle Rejstřík trestů Ministerstvu 
spravedlnosti k postupu podle § 4a odst. 3.  

(2) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o zaslání opisu rozhodnutí nebo 
dodatečných informací k informacím poskytnutým podle odstavce 1 na žádost 
Ministerstva spravedlnosti nebo orgánu činného v trestním řízení anebo, je-li to 
zapotřebí, i pro vedení evidence Rejstříku trestů.  

(3) Informace získané podle odstavce 2 lze použít pouze pro účely, pro které 
byly vyžádány, nebo pro vedení evidence Rejstříku trestů.  

§ 16g  

(1) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací 
o pravomocných odsouzeních fyzické osoby za trestné činy a o navazujících údajích 
zapsaných v evidenci tohoto státu o těchto odsouzeních, jsou-li takové informace 
nutné pro účely trestního řízení.  

(2) Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu 
Evropské unie, o výpis podle § 11 nebo 11a, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán 
členského státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích 
pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto 
odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.  

(3) Žádá-li osoba, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě 
Evropské unie nebo která byla státním příslušníkem jiného členského státu Evropské 
unie, o výpis podle § 11 nebo 11a, požádá Rejstřík trestů na její žádost obsaženou 
v žádosti o výpis příslušný orgán členského státu Evropské unie, v němž tato osoba 
měla nebo má bydliště nebo jehož byla tato osoba státním příslušníkem, o informace 
o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto 
odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.  

(4) Žádost podle odstavce 1 až 3 zasílá Rejstřík trestů na stanoveném 
formuláři7) přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků 
dožádaného členského státu Evropské unie.  

(5) Informace získané podle odstavce 1 lze použít pouze pro účely trestního 
řízení, pro které byly vyžádány. Toto omezení se neuplatní, je-li to nezbytné 
k předcházení bezprostředního a vážného ohrožení veřejné bezpečnosti.  

§ 16h  

Informace a žádosti podle § 16d až 16g se mezi Rejstříkem trestů 
a příslušným orgánem předávají elektronicky s použitím standardizovaného 
formátu8). Není-li tento způsob předávání možný, předávají se v listinné podobě nebo 
jiným způsobem umožňujícím příslušnému orgánu ověřit jejich pravost.  
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ČÁST TŘETÍ 

EVIDENCE PŘESTUPKŮ 

§ 16i 

(1) V evidenci přestupků se evidují údaje o pravomocných rozhodnutích 
o přestupku, kterými byla vyslovena vina, o nichž tak stanoví zvláštní právní 
předpis, a o jednání majícím znaky takového přestupku. V evidenci se dále 
evidují údaje o rozhodnutích majících odkladný účinek ve vztahu 
k rozhodnutím podle věty první.  

 

(2) Evidence přestupků obsahuje tyto údaje o rozhodnutí o přestupku 
nebo o jednání majícím znaky přestupku (dále jen „přestupek“): 

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

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

c) rodné číslo nebo datum narození, pokud pachatel přestupku nemá 
rodné číslo, 

d) státní občanství pachatele přestupku, 

e) právní kvalifikaci přestupku, včetně formy zavinění; v případě 
blokového řízení se uvede, že byl přestupek spáchán z nedbalosti, nejde-li 
o přestupek, u něhož zákon vyžaduje úmyslné zavinění, 

f) druh a výměru sankce, popřípadě ochranného opatření, bylo-li 
uloženo,  

g) údaje o výkonu sankce zákazu činnosti a zákazu pobytu, pokud byla 
uložena,  

h) označení a sídlo správního orgánu, který projednal přestupek 
v prvním stupni a v odvolacím řízení,  

i) číslo jednací rozhodnutí o přestupku v prvním stupni a v odvolacím 
řízení, datum jeho vydání a nabytí právní moci, 

j) označení a sídlo správního orgánu a jméno a příjmení nebo služební 
nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby, která projednala přestupek 
v blokovém řízení, datum uložení blokové pokuty, evidenční číslo pokutového 
bloku nebo bloku na pokutu na místě nezaplacenou, 

k) označení a sídlo správního orgánu, který pravomocně rozhodl 
v přezkumném řízení o rozhodnutí o přestupku, pokud došlo ke změně údajů 
podle písmene e) nebo f), a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání 
a nabytí právní moci, 

l) označení a sídlo správního orgánu, který na základě obnovy řízení 
o přestupku pravomocně rozhodl v novém řízení, pokud v novém řízení došlo 
ke změně údajů podle písmene e) nebo f), a číslo jednací tohoto rozhodnutí, 
datum jeho vydání a nabytí právní moci, 

m) označení a sídlo soudu, který rozhodl o žalobě proti rozhodnutí 
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o přestupku, pokud došlo ke změně údajů podle písmene e) nebo f), a číslo 
jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní moci, 

n) označení a sídlo správního orgánu nebo soudu, který vydal rozhodnutí 
mající odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutím evidovaným podle odstavce 1 
věty první, a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní 
moci, 

o) označení a sídlo orgánu a jméno, příjmení a funkci nebo služební nebo 
identifikační číslo oprávněné úřední osoby, která zápis do evidence přestupků 
provedla. 

(3) V evidenci přestupků se dále vedou údaje o  

a) datu zápisu pravomocného rozhodnutí o přestupku a jeho změnách,  

b) datu a času vydání opisu z evidence přestupků a o jeho obsahu, 
a údaj o tom, na čí žádost se tak stalo, a 

c) datu, času a důvodu zpracování osobních údajů obsažených 
v evidenci přestupků a údaje o osobě, která osobní údaje zpracovala.  

§ 16j 

(1) Rejstřík trestů vydá opis z evidence přestupků na základě žádosti  

a) správnímu orgánu oprávněnému projednat přestupek a pro účely jeho 
projednání, 

 b) orgánu činnému v trestním řízení, 

c) národnímu členovi Eurojustu pro účely plnění úkolů v Eurojustu, 

d) soudu pro účely soudního řízení, 

e) státnímu zastupitelství pro účely jiného než trestního řízení, 

f) Ministerstvu spravedlnosti  

1. pro účely řízení o stížnosti pro porušení zákona a o žádosti o milost,  

2. pro provádění jiných úkonů trestního řízení, pokud je k nim příslušné 
podle zákona upravujícího mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,  

3. jedná-li ve věcech týkajících se činnosti Rejstříku trestů před soudem 
nebo zastupuje-li Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů, týkajících se 
činnosti Rejstříku trestů,  

g) Kanceláři prezidenta republiky pro účely  

1. řízení o žádosti o milost, 

2. jmenování nebo podání návrhu na jmenování do funkce prezidentem 
republiky, 

h) osobě, jíž se údaje týkají. 

(2) Žádost o opis z evidence přestupků se podává prostřednictvím 
elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo 
na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu 
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formuláře zveřejní Rejstřík trestů způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

(3) Opisy z evidence přestupků a žádosti o ně se předávají v elektronické 
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označené 
uznávanou elektronickou značkou, a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Není-li tento způsob předávání možný, předávají se opisy z evidence 
přestupků a žádosti o ně jiným způsobem umožňujícím ověřit jejich pravost. 
Opis z evidence přestupků vydá Rejstřík trestů bez zbytečného odkladu. Na 
žádost osoby, jíž se údaje týkají, o opis z evidence přestupků a postup při 
vydání tohoto opisu se § 11až 11b a § 16a odst. 1 a 2 užijí obdobně. 

(4) V opise z evidence přestupků se uvádějí údaje o všech 
pravomocných rozhodnutích o přestupku podle § 16i odst. 2, jimiž byla 
vyslovena vina osoby, které se opis týká. Je-li obsahem evidence přestupků 
rozhodnutí mající odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutí o přestupku, údaje 
o tomto rozhodnutí o přestupku se po dobu trvání odkladného účinku v opise 
z evidence přestupků neuvádějí.  

(5) Na omezení práva na informace o zpracování osobních údajů fyzické 
osoby podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů se § 15a odst. 1 až 4 
užije obdobně. 

(6) Na žádost Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra vydá 
Rejstřík trestů za účelem poskytnutí evidenční ochrany informace o vydání 
opisu z evidence přestupků, včetně informace, na čí žádost se tak stalo. 
Informace podle věty první a žádosti o jejich vydání se předávají v elektronické 
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(7) Opis z evidence přestupků je veřejnou listinou.  

§ 16k 

(1) Údaje obsažené v evidenci přestupků se vyřazují z evidence po 
uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, kterým se 
pro tyto účely rozumějí i rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení 
a rozhodnutí soudu o žalobě ve správním soudnictví. Údaje o pravomocném 
rozhodnutí o přestupku se z evidence přestupků vyřadí též, je-li toto rozhodnutí 
zrušeno rozhodnutím správního orgánu nebo soudu. 

(2) Údaje vyřazené podle odstavce 1 a údaje o zrušených pravomocných 
rozhodnutích o přestupku se ukládají v úschovně dokumentace. Údaje podle 
věty první se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, soudu 
a Ministerstvu spravedlnosti pro účely rozhodování o nároku na náhradu škody 
způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 
Jinému orgánu se tyto údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní 
předpis. 

(3) V úschovně dokumentace se provede záznam o datu a času 
poskytnutí údajů uvedených v odstavci 2 a dále se uvede, na čí žádost se tak 
stalo. V úschovně dokumentace se dále provede záznam o datu, času a důvodu 
zpracování osobních údajů obsažených v úschovně dokumentace a údaje 
o osobě, která osobní údaje zpracovala. 

(4) Údaje uložené v úschovně dokumentace podle odstavce 2 se 
uchovávají 10 let od jejich uložení. Údaje uložené v úschovně dokumentace 
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podle odstavce 3 se uchovávají po dobu stanovenou ve větě první 
prodlouženou o rok.  

ČÁST ČTVRTÁ  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

§ 17  

Zrušují se:  

 1. Článek V zákona č. 149/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).  

2. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1970 Sb., 
o rejstříku trestů.  

§ 17a 

Ministerstvo spravedlnosti vydá vyhlášku k provedení § 16 a § 16j 
odst. 2. 

§ 18  

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.  

 

 

 

Část třetí  

Platné znění přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění č.  217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona 
č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona 
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona 
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona 
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona 
č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona 
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona 
č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona 
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 
č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona 
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona 
č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona 
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona 
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona 
č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona 
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona 
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona 
č. 152/2001 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona 
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č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona 
č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona 
č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona 
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona 
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona 
č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona 
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona 
č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona 
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona 
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona 
č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona 
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona 
č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona 
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona 
č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona 
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona 
č. …/2014 Sb., zákona č. …/2014 Sb. a zákona č. …/2014 Sb. s vyznačením 
navrhovaných změn 

Položka 2 

a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin za každou matriční událost 
Kč 20 

b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku každý subjekt, do 
jehož zápisu se nahlíží Kč 20 

c) Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů Kč 20 

d) c) Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom 
přihlašovacím lístku Kč 50 

Osvobození 

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li 
o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.  

2. Od poplatku podle písmene d) písmene c)jsou osvobozeny osoby mladší 
15 let.  

 Předmětem poplatku není  

Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech 
a v archivech měst.  

 

Položka 10 

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu 
z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů Kč 100 

b) Vydání osvědčení o tuzemském právu Kč 2 000 

c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci Kč 200 

d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání 
rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného 
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vzdělání získaného v zahraniční škole Kč 1 000 

e) Zápis do seznamu insolvenčních správců Kč 5 000 

f) Přijetí žádosti o prodloužení povolení podle zákona o insolvenčních 
správcích Kč 5 000 

g) Zápis do seznamu rozhodců Kč 5 000 

h) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů Kč 5 000 

 

Položka 162 

Přijetí žádosti 

a) o vydání povolení k pobytu Kč 500 

b) o vydání zaměstnanecké karty nebo povolení k dlouhodobému pobytu za 
účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta) Kč 1 000 

c) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence 
přestupků vedené Rejstříkem trestů Kč 200 

 

 

 

Část čtvrtá 

Platné znění částí zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona 
č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona 
č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona 
č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona 
č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 
č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona 
č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona 
č. 184/2011 Sb., zákona č.  375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn 

§ 44 

Přestupky 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem 
bez oprávnění podle § 5 odst. 2, 

b) nedbá nebo zneužije výstražného znamení, výstražné nebo informativní 
tabule nebo výstražného signálu při provádění trhacích nebo ohňostrojných prací 
anebo je úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní, 

c) neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak 
neoprávněně nakládá s výbušninami, 
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d) neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, 
vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky 
k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin, 

e) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo 
nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii 
České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá, 
nebo 

f) poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo 
bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami stanovený prováděcím právním 
předpisem vydaným na základě § 23 odst. 6, anebo uvede výbušninu na trh 
v rozporu s § 24. 

 (2) Fyzická osoba se jako osoba určená organizací k výkonu hornické činnosti 
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem dopustí přestupku tím, že poruší 
požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 
včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí 
stanovený podle § 6 odst. 6, s nímž ho organizace seznámila, anebo jako báňský 
projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst. 2. 

 (3) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e) nebo 
odstavce 2, 

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f). 

(4) V blokovém řízení lze za přestupek uložit pokutu až do výše 3 000 Kč. 

(5) Přestupky podle odstavce 1 písmene c) až f) se zapisují do evidence 
přestupků vedené Rejstříkem trestů. 

 

 

 

Část pátá 

Platné znění částí zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., 
zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

§ 4b 

Spolehlivost 

(1) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 
letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má 
znaky přestupku22) 

a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 

 b) na úseku obrany České republiky, 
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 c) proti veřejnému pořádku, 

 d) proti občanskému soužití, 

 e) proti majetku, 

 f) na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně 
neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva 
anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení, 

 g) na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost 
nebo nedodržel zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a střeliva podle 
zvláštního právního předpisu7), nebo h) podle § 28 odst. 1 nebo 2, podle zákona 
o zbraních7) nebo 

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky 
přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona. 

 (2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku nebo jednání, 
které má znaky přestupku podle odstavce 1, je splněna, jestliže rozhodnutí 
o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v odstavci 1 nebo za 
jednání, které má znaky takového přestupku, nabude právní moci před 
uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o 
odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaný týmž pachatelem nebo 
za jednání, které má znaky některého z těchto přestupků, spáchané týmž 
pachatelem. 

 (3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, kdo uvedl nesprávné 
údaje v čestném prohlášení podle odstavce 4. 

 (4) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným 
prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si 
k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků 
vedené Rejstříkem trestů. 

(5) Čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná 
v pracovněprávních vztazích (§ 4 odst. 2), do 15 dnů písemně oznámit skutečnost, 
že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku uvedeného v odstavci 1. 

 (6) K oznámení podle odstavce 5 se připojí kopie rozhodnutí o přestupku 
nebo jednání, které má znaky přestupku. 

 
22) § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  

7) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů. 

24) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.  

§ 11a 

(1) Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto 
nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních 
systémů 

a) policie o 

1. hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, 
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2. odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách 
motorových vozidel, 

3. totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1 až 3 
nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu, 

4. totožnosti cizinců, 

b) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o 

1. totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl 
na území obce spáchán přestupek, 

2. řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce, 

3. osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle 
zvláštního právního předpisu8a), 

4. totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo 
zvláštního zákona, 

c) obecních úřadů o 

1. psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního 
poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu 
nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce 
o místním poplatku ze psů, 

2. povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce, 

3. povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu 
nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 

d) ministerstva o číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených 
nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo 
zničení, 

e) ministerstva nebo policie: 

1. základního registru obyvatel, 

2. agendového informačního systému evidence obyvatel, 

3. agendového informačního systému cizinců, 

4. registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné 
číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v bodech 2 a 3., 

f) Rejstříku trestů, a to z evidence přestupků. 

 (2) Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat ze základního registru 
obyvatel tyto referenční údaje: 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

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

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) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 (3) Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat z informačního 
systému evidence obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 

b) datum narození, 

c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 

d) rodné číslo, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

f) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být 
doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 

g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě 
jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo 
a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
narodil, 

h) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě 
jiného zákonného zástupce., 

i) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání. 

Dožádaný orgán poskytne dále údaj o zákazu pobytu, místu a době jeho 
trvání. 

(4) Při plnění svých úkolů může obecní policie mimo údajů obsažených 
v základním registru obyvatel vyžadovat z informačního systému cizinců tyto údaje: 

a) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 

b) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České 
republiky, 

c) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 

d) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn 
vstup na území České republiky., 

e) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání. 

(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. 

 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke ztotožnění osoby a v rozsahu splnění daného úkolu. 
Jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne 
pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby podle § 12 odst. 1. 
Dokumentace každého použití údajů podle odstavců 2 až 4 se uchovává po dobu 1 
roku. 

 (7) Dožádaný orgán, který požadované údaje ve svém informačním systému 
vede, je povinen je obecní policii poskytnout, pokud mu v tom nebrání plnění nebo 
dodržování povinností podle zvláštních předpisů. V případě, že na straně obecní 
policie a dožádaných orgánů podle odstavce 1 jsou splněny technické 
a bezpečnostní podmínky, lze v případě, že dožádaný orgán je zároveň správcem 
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informačního systému, údaje poskytnout způsobem umožňujícím dálkový 
a nepřetržitý přístup. 

 

 

 

Část šestá 

Platné znění částí zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 
zákona č. 60/1993Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu 
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona 
č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona 
č.57/2006Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona 
č.160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona 
č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona 
č.295/2009Sb., zákona č.145/2010Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona 
č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona 
č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona 
č. 227/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

§ 44b 

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou  

 a) příjmení,  

 b) jméno, popřípadě jména,  

 c) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, 
datum, místo a stát, kde se narodil,  

 d) adresa místa pobytu,  

 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, 

e)f)státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou  

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

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

 c) pohlaví,  

 d) rodné číslo,  

 e) adresa místa trvalého pobytu,  

 f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České 
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
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h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden 
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.  

 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou  

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

 b) datum narození,  

 c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

 d) druh a adresa místa pobytu,  

 e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

f) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České 
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden 
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.  

(7) Za účelem prověření bezúhonnosti či důvěryhodnosti Českou národní 
bankou v případech stanovených právním předpisem si Česká národní banka vyžádá 
způsobem podle jiného právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů a opis 
z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a v případech stanovených jiným 
právním předpisem opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu nebo 
opisu z evidence Rejstříku trestů a opisu z evidence přestupků a výpis nebo opis z 
evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Česká národní banka je za 
účelem prověření bezúhonnosti či důvěryhodnosti v případech stanovených právním 
předpisem dále oprávněna vyžadovat od osob, jejichž bezúhonnost či důvěryhodnost 
je posuzována, rodné číslo. 

(8) Česká národní banka je za účelem přístupu do registru podle odstavce 1 
písm. a) v případech stanovených právním předpisem oprávněna od subjektů, 
u kterých provádí registraci podle jiných právních předpisů, vyžadovat číslo 
občanského průkazu nebo obdobného identifikačního dokladu. 

  

 

 

Část sedmá 

Platné znění části zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona 
č. 208/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona 
č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona 
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 105/2013 Sb. a zákona č. 276/2013 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

§ 23b 

Kázeňské vyřízení jiného protispolečenského jednání 

(1) Uložením kázeňského trestu se vyřizují též jednání, která mají znaky 
přestupků, pokud byly spáchány během výkonu vazby.  
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 (2) Uložením kázeňského trestu obviněnému se nevylučuje jeho trestní 
stíhání, je-li skutek trestným činem.  

(3) Rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku zapisovaného do 
evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, se zapíše po nabytí právní moci 
do této evidence. Na postup při zápisu do evidence přestupků a postup při 
uplatňování námitek proti jejímu obsahu se použijí obdobně ustanovení zákona 
o přestupcích. 

 

 

 

Část osmá 

Platné znění částí zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 
České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona 
č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona 
č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona 
č. 458/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb. zákona 
č. 170/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb. s vyznačením navrhovaných změn 

§ 11  

Poskytování informací zpravodajským službám  

(1) V rámci své působnosti mohou zpravodajské služby žádat od orgánů 
veřejné správy nezbytnou pomoc a informace uchovávané těmito orgány 
v souvislosti s plněním úkolů státní správy.  

(2) Zpravodajské službě poskytuje příslušný správní úřad údaje vedené 
v základním registru obyvatel3a), základním registru právnických osob, podnikajících 
fyzických osob a orgánů veřejné moci3a), základním registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí3a), v základním registru agend orgánů veřejné moci a některých 
práv a povinností3a), agendovém informačním systému obyvatel3b), registru rodných 
čísel3b), informačním systému cizinců3c), agendovém informačním systému evidence 
občanských průkazů3d), agendovém informačním systému evidence cestovních 
dokladů3e), agendovém informačním systému evidence diplomatických a služebních 
pasů3e), registru silničních vozidel3f), centrálním registru silničních vozidel3f), registru 
historických a sportovních vozidel3f), evidenci údajů o mýtném3g), registru řidičů3h) 
a v centrálním registru řidičů3h), a to způsobem umožňujícím nepřetržitý, a je-li to 
technicky možné, i dálkový přístup.  

(3) Rejstřík trestů vydá zpravodajské službě na její žádost opis nebo výpis z 
evidence Rejstříku trestů, informace o vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku 
trestů a o nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů, včetně informace, na čí 
žádost se tak stalo. Žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů 
nebo informací podle věty první a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů se 
předávají v listinné podobě nebo v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup; jiné informace, než je opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, 
předá Rejstřík trestů v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  
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(3) Rejstřík trestů vydá zpravodajské službě na její žádost opis nebo 
výpis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků vedené 
Rejstříkem trestů a informace o vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku 
trestů nebo opisu z evidence přestupků, včetně informace, na čí žádost se tak 
stalo. Žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo 
opisu z evidence přestupků, žádost o informace a opis nebo výpis z evidence 
Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné podobě 
nebo v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup; jiné 
informace, než je opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis 
z evidence přestupků, předá Rejstřík trestů v elektronické podobě, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Poskytnutí údajů je zpravodajská služba oprávněna požadovat v rozsahu 
potřebném pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti nebo pro provádění 
opatření k evidenční ochraně údajů vedených v registrech, informačních systémech 
a evidencích uvedených v odstavcích 2 a 3.  

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru 
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 
stav.  

 

 

 

Část devátá 

Platné znění části zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
zákona 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona 
č. 109/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona 
č. 306/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 341/2010 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 276/2013 Sb. s vyznačením 
navrhovaných změn 

§ 55 

Kázeňské vyřízení jiného protispolečenského jednání 

(1) Uložením kázeňského trestu se vyřizují též jednání, která mají znaky 
přestupků, pokud byly spáchány během výkonu trestu.  

 (2) Uložením kázeňského trestu odsouzenému se nevylučuje jeho trestní 
stíhání, je-li skutek trestným činem.  

(3) Rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku zapisovaného do 
evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, se zapíše po nabytí právní moci 
do této evidence. Na postup při zápisu do evidence přestupků a postup při 
uplatňování námitek proti jejímu obsahu se použijí obdobně ustanovení zákona 
o přestupcích. 
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Část desátá  

Platné znění částí zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění 
zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona 
č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 479/2008 Sb., 
zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 122/2012 Sb. s vyznačením 
navrhovaných změn 

§ 51a 

Zápis do evidence přestupků 

Příslušný služební orgán zapisuje do evidence přestupků vedené 
Rejstříkem trestů (dále jen „evidence přestupků“) rozhodnutí o jednání vojáka 
označeném ve zvláštním právním předpise za přestupek, jedná-li se 
o přestupek zapisovaný do evidence přestupků. Na postup při zápisu 
pravomocného rozhodnutí o jednání vojáka označeného za přestupek ve 
zvláštním právním předpise do evidence přestupků a postup při uplatňování 
námitek před služebním orgánem, který zápis do evidence přestupků provedl, 
se použijí obdobně ustanovení zákona o přestupcích. Orgán s kázeňskou 
pravomocí, který vydal rozhodnutí o jednání vojáka označeném za přestupek 
ve zvláštním právním předpise, o této skutečnosti informuje do pěti dnů od 
nabytí právní moci rozhodnutí příslušný služební orgán, který rozhodnutí 
zapisuje do evidence přestupků. Věta první se nepoužije na rozhodnutí týkající 
se příslušníka Vojenského zpravodajství. 

§ 54 

(1) Postačí-li k nápravě vojáka a k obnovení služební kázně vytknutí méně 
závažného jednání, které má znaky kázeňského přestupku, kázeňský trest se 
neuloží.  

 (2) Před uložením kázeňského trestu se musí úplně a přesně zjistit skutkový 
stav. Vojákovi se musí před uložením kázeňského trestu umožnit vyjádřit se k věci, 
navrhovat důkazy a hájit se. Orgán s kázeňskou pravomocí k projednání jednání 
vojáka označeného ve zvláštním právním předpise za přestupek zapisovaný do 
evidence přestupků si po zahájení řízení o tomto jednání opatří opis z evidence 
přestupků týkající se obviněného vojáka. Orgány s kázeňskou pravomocí jsou 
oprávněny vyslechnout též toho, kdo podal podnět k projednání kázeňského 
přestupku.  

 (3) Při rozhodování o uložení kázeňského trestu se přihlíží k povaze 
protiprávního jednání, k okolnostem, za kterých k němu došlo, k jeho následkům, 
míře zavinění, k dosavadnímu plnění služebních povinností a k druhu a množství 
dosud nezahlazených kázeňských trestů.  
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Část jedenáctá  

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., 
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona 
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona 
č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona 
č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona 
č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona 
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona 
č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona 
č. 341/2011 Sb., zákona č.  375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 
č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb. s vyznačením navrhovaných změn  

§ 170a 

(1) Zřizuje se Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen 
„komise“). Komise je organizační součástí ministerstva, které zajišťuje její činnost. 
Komise je nadřízeným správním orgánem ministerstva ve věcech, v nichž 
ministerstvo rozhoduje v prvním stupni a v dalších případech stanovených zákonem. 

(2) Nadřízeným správním orgánem komise je ministr vnitra. 

(3) Předsedu a ostatní členy komise jmenuje a odvolává ministr vnitra. Členem 
komise může být ustanoven státní občan České republiky, který je bezúhonný 
a spolehlivý. Předpokladem pro ustanovení členem komise je dále vysokoškolské 
vzdělání právnického směru získané řádným ukončením studia v magisterském 
studijním programu. 

(4) Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, 

a) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo byl 
v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, 
jestliže by jednání, kterým spáchal trestný čin, mohlo ohrozit důvěru v rozhodování 
komise, 

b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného 
rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 
5 let, jestliže by jednání, kterým spáchal trestný čin, mohlo ohrozit důvěru 
v rozhodování komise, 

c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně 
zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se 
osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu 
vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od 
tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, jestliže by jednání, kterým spáchal trestný 
čin, mohlo ohrozit důvěru v rozhodování komise, pokud se na něho nehledí, jako by 
nebyl odsouzen. 
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(5) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministr 
vnitra je oprávněn si vyžádat si vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle 
zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

(6) Podmínku spolehlivosti nesplňuje ten, kdo byl v posledních 3 letech 
opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky 
přestupku51) 

a) na úseku státní správy spáchaného tím, že úmyslně uvedl nesprávný nebo 
neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatajil, ač měl povinnost 
takový údaj uvést, úmyslně uvedl nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu 
anebo mu požadovaný údaj zatajil za účelem získání neoprávněné výhody, úmyslně 
podal nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení, úmyslně 
uvedl nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu nebo úmyslně 
neoprávněně vystupoval jako úřední osoba, 

b) proti veřejnému pořádku, 

c) proti občanskému soužití, 

d) proti majetku, 

e) podle zákona upravujícího zabezpečování státní politiky zaměstnanosti44) 
spáchaného tím, že zprostředkoval zaměstnání bez povolení nebo umožnil výkon 
nelegální práce, nebo 

f) podle tohoto zákona. 

(7) Spolehlivost se prokazuje čestným prohlášením. 

(7) Spolehlivost se prokazuje opisem z evidence přestupků vedené 
Rejstříkem trestů; ministerstvo si vyžádá opis z evidence přestupků vedené 
Rejstříkem trestů za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby.  

(8) Předseda rozhoduje o rozdělení věcí mezi senáty komise, zařazuje členy 
komise do senátů a jmenuje předsedy senátů. 

(9) Komise schvaluje svůj jednací řád. Členové komise jsou ve svém 
rozhodování na ministerstvu nezávislí. 

 
51) § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 

Část desátá  

Platné znění částí zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě 
a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 
č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb. a zákona 
č. 357/2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 
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§ 5 

Součinnost Probační a mediační služby se státními orgány a dalšími institucemi 

(1) Probační a mediační služba postupuje, je-li to účelné, v součinnosti 
s orgány sociálního zabezpečení, školami a školskými zařízeními, poskytovateli 
zdravotních služeb, s registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, 
zájmovými sdruženími občanů, nadacemi a dalšími institucemi sledujícími 
humanitární cíle a v případě potřeby tuto součinnost koordinuje z hlediska využití 
probace a mediace v trestním řízení. 

(2) Probační a mediační služba při výkonu své působnosti úzce spolupracuje 
s orgány, kterým přísluší podle zvláštního zákona výkon sociálně-právní ochrany dětí 
a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi občanům společensky 
nepřizpůsobeným. 

(3) V souvislosti s výkonem probace a mediace jsou zaměstnanci Probační 
a mediační služby oprávněni obracet se na státní orgány a právnické i fyzické osoby 
s dožádáním o sdělení potřebných údajů a tyto jsou povinny, pokud tomu nebrání 
zvláštní zákon nebo oprávnění v něm uvedené2), požadované údaje bez zbytečného 
odkladu sdělit. V souvislosti s výkonem probace a mediace je dále Probační 
a mediační služba oprávněna vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů a opis 
z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů podle zvláštního právního 
předpisu; žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence 
Rejstříku trestůa z evidence přestupků a opis z evidence Rejstříku trestů 
a z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

(4) Odmítne-li státní orgán, právnická nebo fyzická osoba bezdůvodně vyhovět 
dožádání podle odstavce 3, předloží zaměstnanec Probační a mediační služby věc 
předsedovi senátu nebo samosoudci a v přípravném řízení státnímu zástupci 
k dalšímu opatření. 

(5) Je-li vedeno trestní řízení proti obviněnému ve vazbě nebo ve výkonu 
trestu odnětí svobody anebo je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody 
spolupachatel anebo poškozený, postupuje Probační a mediační služba při výkonu 
své působnosti v součinnosti s Vězeňskou službou a justiční stráží České republiky. 
Jestliže je to třeba v souvislosti se zjištěním a projednáním jeho stanoviska k trestní 
věci nebo s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, 
Vězeňská služba umožní úředníkovi Probační a mediační služby návštěvu 
obviněného ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Je-li obviněný ve vazbě 
z důvodu uvedeného v § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu, může jej úředník 
Probační a mediační služby navštívit jen se souhlasem předsedy senátu nebo 
samosoudce a v přípravném řízení státního zástupce. Ostatní obviněné ve vazbě 
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody může navštěvovat bez takového souhlasu. 

 

 

 

Část třináctá  

Platné znění částí zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 
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č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona 
č. 170/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn 

§ 14  

Oprávnění myslivecké stráže  

(1) Myslivecká stráž je oprávněna  

a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou 
loveckou výzbrojí, předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, 
povolenky k lovu a potvrzení o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž 
lze prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného 
pobytu,  

 b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích17) v honitbě 
dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že 
přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat 
předložení dokladu o nabytí zvěře,  

 c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při 
jiné činnosti tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se 
zakázanou loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu 
oprávněnou podle zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních 
pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky (dále jen "policie"),  

 d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo 
zakázanou loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, 
popřípadě i loveckého psa a fretku a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední 
záznam a osobě, jíž byla věc odňata, vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou 
střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj odevzdat neprodleně orgánu 
policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny výzvám či úkonům v nich 
uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout,  

e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve 
vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují 
zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se 
vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých 
a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; 
usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší 
nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném 
pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení,  

 f) usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo 
nutrii říční a další vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě 
nežádoucí,  

 g) usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu 
zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata 
z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, 
na němž je farmový chov provozován,  

 h) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní 
policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,  
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 i) ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zvláštního 
právního předpisu,18) tohoto zákona nebo zákona o přestupcích,  

 j) vstupovat na pozemky v honitbě v rozsahu nezbytně nutném k výkonu 
funkce.  

(2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské 
zvíře nebo označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně 
informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete 
a popřípadě jej na toto místo doprovodit.  

(3) Prohlídka dopravních prostředků a zavazadel podle odstavce 1 nesmí 
sledovat jiný zájem než zjištění, zda v těchto prostředcích a zavazadlech není 
neoprávněně nabytá zvěř.  

 

17) § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů.  

§ 63 

Přestupky 

 (1) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu 

a) až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že 
nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 9 odst. 1, § 10 odst. 2 nebo 3 nebo 
uložené podle § 9 odst. 3, 

b) až do výše 30 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že 
nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo 
§ 14 odst. 1 písm. a) až d). 

 (2) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 30 000 Kč držiteli 
loveckého lístku, který se dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu 
uvedené v § 41 až 45 nebo v § 49 odst. 1; může přitom uložit zákaz činnosti do doby 
2 let; při uloženém zákazu činnosti se odebere lovecký lístek; lze rovněž vyslovit 
propadnutí věci. 

 (3) Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je 
dvojnásobkem částky uvedené v odstavci 1 nebo 2. 

 (4) Pro přestupky, řízení o nich a výnosech uložených pokut platí obecné 
předpisy o přestupcích. 18) 

(5) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) spočívající v nesplnění nebo 
porušení povinností uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) až d) a podle odstavce 2 
se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. 

(6) Přestupek, který se podle odstavce 5 nebo podle zákona 
o přestupcích zapisuje do evidence přestupků a který byl projednán 
mysliveckou stráží podle § 14 odst. 1 písm. i) v blokovém řízení, zapíše do 
evidence přestupků orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž 
ustanovil; myslivecká stráž sdělí orgánu státní správy myslivosti údaje pro 
provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení. 
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Část čtrnáctá  

Platné znění částí zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 
(zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., 
zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 281/2013 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn 

§ 9  

(1) Zbraň kategorie A je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit, 
pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz podle věty první se nevztahuje na vývoz 
nebo dovoz uskutečňovaný podle zvláštního právního předpisu.9)  

 (2) Policie České republiky (dále jen „policie“) může udělit výjimku držiteli 
zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo 
J, který provádí  

 a) sběratelskou nebo muzejní činnost,  

 b) přepravu, střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek nebo 
střežení objektů mimořádné důležitosti, anebo objektů důležitých pro obranu státu,  

 c) výrobní nebo obdobnou činnost, při které ke zkoušení výrobků nutně 
potřebuje zbraň kategorie A,  

 d) výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní kategorie A, 

 e) filmovou nebo divadelní činnost; v takovém případě musí být zbraň 
nevratně upravena tak, aby při střelbě z ní mohly být použity pouze cvičné náboje 
a nábojky, nebo 

f) výkon práva myslivosti podle zvláštního právního předpisu24); takovou 
výjimku lze však udělit pouze pro doplněk zbraně uvedený v § 4 písm. c) bodě 2; 
podmínky stanovené zvláštním právním předpisem zůstávají nedotčeny24).  

(3) Policie může udělit výjimku podle odstavce 2, pokud to neodporuje 
veřejnému pořádku a bezpečnosti. Výjimku lze časově omezit, je-li udělena podle 
odstavce 2 písm. b) až f). Za účelem posouzení, zda udělení výjimky neodporuje 

                                            

9) Například zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským 
materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., 
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských 
stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2000 Sb., 
o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení 
a o změně některých zákonů. 

24) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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veřejnému pořádku a bezpečnosti, je policie oprávněna požádat orgán veřejné moci, 
fyzickou osobu nebo právnickou osobu o poskytnutí potřebných podkladů 
a informací; dožádaný orgán nebo osoba žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu. 
Policie je oprávněna vyžádat si za účelem posouzení podmínek pro udělení 
výjimky opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. 

(4) Jde-li o udělení výjimky k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně uvedené 
v § 4 písm. a) bodě 1, která podléhá zvláštnímu režimu kontroly podle závazků 
vyplývajících z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, musí předem 
vyslovit souhlas Ministerstvo obrany.  

Vydání zbrojního průkazu 

§ 17 

(1) Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané 
fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní 
předpis. Obsahem žádosti o vydání zbrojního průkazu musí být 

a) osobní údaje a 

b) údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá. 

(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit 

a) posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo nebo 
provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F, 
(dále jen "zdravotní způsobilost"), 

b) doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo nebo 
provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F, 
(dále jen "odborná způsobilost") a 

c) 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě 
žadatele, zobrazující žadatele v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od 
očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez 
pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo 
zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrýt obličejovou část 
způsobem znemožňujícím identifikaci žadatele, a splňující požadavky technického 
provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (dále jen "fotografie"). 

(3) Jde-li o žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny C, je žadatel povinen 
také předložit platný lovecký lístek. 

(4) Pokud se žadatel o vydání zbrojního průkazu v posledních 10 letech před 
podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České 
republiky, je povinen předložit též doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů 
a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze 
státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným 
tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takový doklad 
takové doklady předložit, protože mu jej je tento stát nevydá, předloží čestné 
prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro 
který nemůže být považován za bezúhonného (§ 22), nebo uznán vinným 
z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého (§ 23). 

(5) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném 
členském státě, je povinen předložit též předchozí souhlas tohoto členského státu 
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s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není 
nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným 
v seznam znalců a tlumočníků. 

(6) Posudek podle odstavce 2 písm. a) nesmí být starší než 3 měsíce, doklad 
podle odstavce 2 písm. b) nesmí být starší než 1 rok a doklad podle odstavců 4 a 5 
nesmí být starší než 6 měsíců ke dni podání žádosti. 

(7) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě, 
že proti žadateli o vydání tohoto dokladu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin 
uvedený v § 22. 

§ 23 

Spolehlivost fyzické osoby 

(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten, 

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně 
zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na 
potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, 
zda se osvědčil, 

b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně 
požívá návykové látky11), nebo 

c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým 
jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze 
spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku25), 

1. na úseku zbraní a střeliva, 

2. na úseku používání výbušnin, 

3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 

4. na úseku obrany České republiky, 

5. proti veřejnému pořádku, 

6. proti občanskému soužití, 

7. proti majetku, nebo 

8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně 
zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně 
lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení. 

(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání 
zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo 
byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, 
které má znaky přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku výbušnin. 

(3) Příslušný útvar policie je oprávněn požádat obecní úřad a orgán státní 
báňské správy o údaje umožňující posoudit spolehlivost fyzické osoby podle 
odstavce 1 písm. c). Obecní úřad a orgán státní báňské správy žádosti vyhoví bez 
zbytečného odkladu. 

(3) Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení 
spolehlivosti fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) opis z evidence 
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přestupků vedené Rejstříkem trestů.  

§ 24 

Vydání nového zbrojního průkazu 

(1) Příslušný útvar policie vydá držiteli zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho 
platnosti nový zbrojní průkaz na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise 
podle § 17 odst. 1, 2 písm. a), c) a odst. 5. 

(2) Žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se v době od vydání 
dosavadního zbrojního průkazu více než 6 měsíců nepřetržitě zdržoval mimo území 
České republiky, je povinen předložit doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku 
trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů 
ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným 
tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takový doklad 
takové doklady předložit, protože mu jej je tento stát nevydá, předloží čestné 
prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro 
který nemůže být považován za bezúhonného podle § 22 nebo uznán vinným 
z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého podle § 23. 

(3) Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního 
průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před 
uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. 

(4) Při rozhodování o vydání nového zbrojního průkazu posuzuje příslušný 
útvar policie také bezúhonnost a spolehlivost žadatele o vydání nového zbrojního 
průkazu podle § 22 a 23. 

(5) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, 
vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti uvedenou 
v § 16 odst. 1 navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu. 

(6) Příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne, 
nebudou -li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo 
spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu nebo v případě zbrojního 
průkazu skupiny C žadatel o vydání zbrojního průkazu nebude držitelem platného 
loveckého lístku. 

§ 33    

Vydání zbrojní licence  

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní licenci fyzické nebo právnické osobě, 
jež má místo pobytu nebo sídlo na území České republiky a  

a) je držitelem živnostenského oprávnění v oboru zbraní a střeliva, žádá-li 
o vydání zbrojní licence skupiny A, B, C, D, E nebo F nebo v oboru pyrotechnického 
průzkumu, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny K a  

 b) prokáže, že je oprávněna provádět činnosti, pro které žádá o vydání zbrojní 
licence, jedná-li se o zbrojní licenci skupiny G, H, I nebo J, a k této činnosti potřebuje 
zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně.  

 (2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojní licence zamítne, jestliže  

a) fyzická nebo právnická osoba nesplňuje podmínku podle odstavce 1, 
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b) právnická osoba není bezúhonná, neboť byla odsouzena pro úmyslný 
trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo 

c) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo 
odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby nesplňují 
podmínku bezúhonnosti podle § 22 nebo podmínku spolehlivosti podle § 23. 

(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti 
právnické osoby podle odstavce 2 písm. b) o vydání výpisu z evidence Rejstříku 
trestů.12) Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence 
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem 
posouzení spolehlivosti fyzické osoby nebo jejího odpovědného zástupce, 
nebo odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby 
podle odstavce 2 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. 

 (4) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojní licence, je-li 
zahájeno trestní stíhání právnické nebo fyzické osoby pro trestný čin, jehož spáchání 
vylučuje bezúhonnost právnické osoby podle odstavce 2 písm. b) nebo fyzické osoby 
podle odstavce 2 písm. c).  

 

25) § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

§ 77a 

(1) Policie může přestupek podle tohoto zákona projednat v blokovém řízení. 
Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.  

(2) Přestupky podle tohoto zákona se zapisují do evidence přestupků 
vedené Rejstříkem trestů. 

 

 

 

Část patnáctá  

Platné znění částí zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/ /2004 Sb., zákona 
č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona 
č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona 
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 
č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona 
č. 167/2012 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

§ 16 

Přijímací řízení 

(1) Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí 
do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru. V případě, že v bezpečnostním 
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sboru není volné služební místo, přijímací řízení se nezahájí. 

(2) Bezpečnostní sbor je oprávněn si ověřit, zda občan splňuje podmínky 
přijetí do služebního poměru. Zatím účelem zpracovává jeho osobní údaje a je 
oprávněn si k osvědčení bezúhonnosti občana 

a) vyžádat opis z evidence Rejstříku trestů15), 

b) vyžádat opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, 

b) c) vyžádat výpis z evidencí vedených ministerstvem a dalšími orgány 
veřejné správy a 

c) d) provádět šetření o bezúhonnosti občana nebo požádat Policii České 
republiky o provedení šetření. 

(3) Bezpečnostní sbor písemně seznámí občana před jeho přijetím do 
služebního poměru s textem služebního slibu, předpokládaným dnem vzniku 
služebního poměru, druhem služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním 
zařazením, místem služebního působiště, dobou služby, výší služebního příjmu 
a výplatním termínem, délkou dovolené, podmínkami výkonu služby a podmínkami 
skončení služebního poměru. 

(4) Přijetí občana do služebního poměru nelze odepřít z důvodu věku, rasy, 
barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického nebo jiného 
smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, 
manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství 
v odborových organizacích a jiných sdruženích s výjimkou případů, které stanovuje 
tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto výjimky se nepovažují za diskriminaci. 
Zakazuje se i takové jednání bezpečnostního sboru, které diskriminuje občana nikoliv 
přímo, ale až ve svých důsledcích. Za takové jednání se považuje i navádění 
k diskriminaci. 

(5) Občan, který se uchází o přijetí do služebního poměru, musí být o výsledku 
přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody nepřijetí se neoznamují. 

(6) Bezpečnostní sbor uchovává osobní údaje o občanovi, který nebyl přijat 
do služebního poměru, a údaj o důvodu jeho nepřijetí po dobu 3let. Po uplynutí této 
doby údaje zničí.  

§ 51 

Kázeňský trest 

(1) Příslušníkovi se ukládá kázeňský trest 

a) písemné napomenutí, 

b) snížení základního tarifu až o 25 % na dobu nejvýše 3 měsíců, 

c) odnětí služební medaile, 

d) odnětí služební hodnosti, 

e) pokuta, 

f) propadnutí věci, nebo g) zákaz činnosti. 

(2) Kázeňské tresty uvedené v odstavci 1 písm. e) až g) lze uložit pouze za 
jednání, které má znaky přestupku20). Lze je uložit společně, popřípadě společně 
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s kázeňskými tresty uvedenými v odstavci 1 písm. a) a c). 

(3) Pokuta se ukládá příslušníkovi ve výši, kterou pro přestupek stanoví 
zvláštní právní předpis, a to i v případě opakovaného jednání majícího znaky 
přestupku. 

§ 186  
Ukládání kázeňských trestů  

(1) Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku,20) 
vede služební funkcionář ústně. O ústním jednání a o důležitých úkonech v řízení 
vyhotovuje písemný záznam.  

 (2) Služební funkcionář příslušný k projednání jednání příslušníka, které 
má znaky přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené Rejstříkem 
trestů, si po zahájení řízení o tomto jednání opatří opis z evidence přestupků 
týkající se obviněného příslušníka. 

(2)(3) Příslušníkovi musí být před uložením kázeňského trestu dána možnost 
vyjádřit se k věci, navrhovat důkazy a hájit se. Služební funkcionář musí vyslechnout 
také osobu, která podala podnět k zahájení řízení.  

(3)(4) Na příslušníka, o jehož kázeňském přestupku nebo jednání, které má 
znaky přestupku, se vede řízení, se do doby, než je o jeho vině pravomocně 
rozhodnuto, hledí, jako by byl nevinen.  

 (4)(5) Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku, 
nelze vést společně.  

 (5)(6) Při určení druhu kázeňského trestu se přihlédne k závažnosti 
kázeňského přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání, k významu a rozsahu 
jeho následků, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, pohnutkám, 
dosavadnímu přístupu příslušníka k plnění služebních povinností a k tomu, zda již byl 
kázeňsky trestán. Jestliže se ve společném řízení projednává více kázeňských 
přestupků téhož příslušníka, přihlédne se při ukládání druhu kázeňského trestu též k 
této skutečnosti.  

 (6)(7) Za více kázeňských přestupků téhož příslušníka projednaných ve 
společném řízení uloží služební funkcionář kázeňský trest podle nejzávažnějšího 
kázeňského přestupku.  

 (7)(8) Kázeňský trest odnětí služební hodnosti se ukládá za kázeňský 
přestupek se zvlášť škodlivým následkem, za porušení povinnosti vyplývající 
z omezení práv příslušníka, za jednání, kterým příslušník porušil služební slib, za 
opakované spáchání kázeňského přestupku se škodlivým následkem, jestliže 
předcházející uložení kázeňských trestů nevedlo v období 3 let k obnovení služební 
kázně příslušníka, za jednání, které má znaky přestupku a je v rozporu s požadavky 
kladenými na příslušníka, anebo za opakované dosahování neuspokojivých výsledků 
ve výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení.  

 (8)(9) Od uložení kázeňského trestu lze v rozhodnutí o kázeňském přestupku 
upustit, jestliže k nápravě příslušníka postačí samotné projednání kázeňského 
přestupku.  

(9)(10) Kázeňský trest za kázeňský přestupek lze uložit nejpozději do 2 
měsíců ode dne, kdy se služební funkcionář dozvěděl o jednání, které má znaky 
kázeňského přestupku, a nejpozději do 1 roku ode dne, kdy ke spáchání kázeňského 
přestupku došlo. Kázeňský trest za jednání, které má znaky přestupku, lze uložit 
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy došlo ke spáchání přestupku. Do běhu těchto lhůt 
se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení.  

 (10)(11) Kázeňský trest nelze uložit příslušníkovi, který již byl za týž skutek 
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pravomocně odsouzen.  
 ____________________ 
 

20) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 189a 

Zápis do evidence přestupků 

Služební funkcionář, který vydal rozhodnutí o jednání, které má znaky 
přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, je 
po nabytí právní moci zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem 
trestů. Na postup při zápisu pravomocného rozhodnutí o jednání, které má 
znaky přestupku, do evidence přestupků a postup při uplatňování námitek před 
služebním funkcionářem, který zápis do evidence přestupků provedl, se použijí 
obdobně ustanovení zákona o přestupcích. 

§ 209  

Zánik práva  

K zániku práva z důvodu, že nebylo ve stanovené lhůtě vykonáno, dochází jen 
v případech uvedených v § 42 odst. 4, § 99 odst. 3, § 186 odst. 9§ 186 odst. 10, 
§ 190 odst. 1, § 192 odst. 2 a § 193 odst. 4; k zániku práva se přihlédne, i když není 
v řízení namítán. 
 

 

 

Část šestnáctá  

Platné znění částí zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů 
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č.   267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona 
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 104/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona 
č. 237/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

§ 30 

Přestupky 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5), 

b) provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou 
osobou (§ 3 odst. 2), 

c) provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu se 
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany 
rozmnožování ryb po dobu jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13 odst. 11] nebo 
loví mimo denní dobu lovu ryb stanovenou prováděcím právním předpisem z důvodu 
ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm. c)], 
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d) uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné 
míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb 
[§ 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 11], 

e) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3, 

f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými 
v povolence k lovu (§ 13 odst. 9), 

g) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6, 

h) nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7, 

i) neoprávněně chytá ryby. 

 (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší některou 
z povinností podle § 3. 

 (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského 
revíru 

a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením 
o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2), 

b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6, 

c) nevyznačí hranice rybářského revíru, 

d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti, 

e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1), 

f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5. 

(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybářský hospodář 
nevede evidenci podle § 11 odst. 6 a nepředloží ji ke kontrole. 

 (5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů 
mořských ryb nebo mořských živočichů v rozporu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie v oblasti ochrany mořských rybolovných zdrojů32), 

b) neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských 
živočichů podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropské 
unie, 

 c) nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2, 

d) se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské 
unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění 
nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu33). 

 (6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a odstavců 2 až 
4 se uloží pokuta do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) se uloží 
pokuta do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) se uloží pokuta do 
1 500 Kč. Za přestupek podle odstavce 5 písm. a) až c) se uloží pokuta do výše 
100 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) se uloží pokuta do 8 000 Kč; za 
tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku. Za přestupek podle 
odstavce 5 písm. d) se uloží pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání 
a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34). 
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 (7) Odpovědnost za přestupek zaniká, nebylo-li o pokutě za přestupek 
pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě přestupku podle odstavce 5 písm. d) do 5 
let ode dne, kdy k přestupku došlo. 

(8) Přestupky podle odstavců 1 až 5 se zapisují do evidence přestupků 
vedené Rejstříkem trestů. 

(9) Přestupek, který se podle odstavce 8 zapisuje do evidence přestupků 
a který byl projednán rybářskou stráží podle § 16 písm. e) v blokovém řízení, do 
evidence přestupků zapíše rybářský orgán, který rybářskou stráž ustanovil; 
rybářská stráž sdělí rybářskému orgánu údaje pro provedení zápisu do pěti 
dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení. 

 

____________________________________________________ 

32) Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství 
pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu. 

Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství 
k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) 
č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, 
(ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) 
č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) 
č. 2847/1993, (ES) č. 1627/1994 a (ES) č. 1966/2006. 

Nařízení Rady (ES) č. 2406/1996 o stanovení společných obchodních norem 
pro některé produkty rybolovu. 

33) Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. 

34) Čl. 44 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. 

 

Část sedmnáctá   

Platné znění částí zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., ve 
znění zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona 
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 
č. 167/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

§ 138 

(1) Úřad je při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněn 

a) zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů podle 
tohoto zákona, 

b) vést evidenci porušení ochrany utajovaných informací, evidenci 
bezpečnostních ředitelů, evidenci fyzických osob a podnikatelů, kteří mají přístup 
k utajovaným informacím, s výjimkou příslušníků a zaměstnanců zařazených do 
zpravodajských služeb a vybraných policistů, evidenci fyzických osob, které jsou 
držiteli dokladu, evidenci pracovníků kryptografické ochrany, kurýrů kryptografického 
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materiálu a evidenci fyzických osob, které jsou držiteli osvědčení o zvláštní odborné 
způsobilosti, 

c) vést certifikační spis informačního systému, kryptografického prostředku, 
kryptografického pracoviště a stínící komory, vést seznam kontrolovaných 
kryptografických položek a vést dokumentaci pro provádění činností podle § 45, 

d) požadovat bezplatně poskytnutí informace u orgánu státu, právnické osoby 
nebo podnikající fyzické osoby a tyto informace využívat a evidovat, 

e) pro účely řízení požadovat od policie a zpravodajských služeb informace 
získané postupy podle zvláštního právního předpisu43), 

 f) vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů11); žádost o vydání opisu z 
evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají 
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup vyžadovat opis 
z evidence Rejstříku trestů11) a z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů; 
žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků 
a opis z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků se předávají 
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

g) nahlížet do trestních spisů, pořizovat si z nich výpisy a kopie, 

h) poskytovat v nezbytném rozsahu orgánu státu, právnické osobě nebo 
podnikající fyzické osobě potřebné osobní údaje vztahující se k vyžádané informaci, 

 i) uzavírat smlouvu s orgánem státu nebo podnikatelem k provádění dílčích 
úloh při certifikaci technických prostředků, informačních systémů, kryptografických 
prostředků, kryptografického pracoviště, stínících komor, k provádění školení zvláštní 
odborné způsobilosti pracovníků kryptografické ochrany a zjišťování možnosti 
výskytu kompromitujícího vyzařování tam, kde se utajované informace budou 
vyskytovat, a provádět výrobu kryptografických prostředků, 

 j) uchovávat ve svých informačních systémech údaje získané v rámci plnění 
úkolů podle tohoto zákona, 

 k) při provádění bezpečnostního řízení spolupracovat s úřadem cizí moci, 
který má v působnosti ochranu utajovaných informací, zejména vyžadovat informace 
k účastníku řízení. 

 l) vyjadřovat se k oznámení podle § 69 odst. 1 písm. r) ve lhůtě 30 dnů ode 
dne jeho doručení a poskytovat přehled těchto oznámení a vyjádření k nim Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže a 

 m) pro rozhodování Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského 
zpravodajství podle § 140 odst. 1, na základě jejich písemné žádosti, provádět úkony 
podle § 107 odst. 1. 

 (2) Úřad poskytuje zpravodajským službám a Ministerstvu vnitra jedenkrát 
měsíčně seznam 

a) vydaných osvědčení fyzických osob, osvědčení podnikatelů a dokladů, 

b) osob, u kterých rozhodl o nevydání veřejné listiny uvedené v písmenu a), 
nebo kterým byla platnost této listiny zrušena, 

c) podnikatelů, k nimž obdržel podle § 15a odst. 2 nebo 3 prohlášení 
podnikatele. 
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 § 140 

Zpravodajské služby 

 (1) Zpravodajské služby 

a) rozhodují o žádosti fyzické osoby v případě svých příslušníků, zaměstnanců 
a uchazečů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru, s výjimkou uchazečů 
o přijetí do služebního nebo pracovního poměru, kteří jsou držiteli osvědčení fyzické 
osoby alespoň pro požadovaný stupeň utajení, a o zrušení platnosti osvědčení této 
fyzické osoby a vydávají osvědčení fyzické osoby podle § 56a, 

 b) na základě písemné žádosti Úřadu v rámci své působnosti provádějí úkony 
v řízení podle tohoto zákona. 

 (2) Zpravodajské služby mají při rozhodování podle odstavce 1 postavení 
Úřadu a odpovědná osoba zpravodajské služby postavení ředitele Úřadu. Příslušnost 
k úkonům se řídí podle § 5 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 (3) Zpravodajské služby jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona povinny 
oznámit neprodleně Úřadu, zjistí-li okolnosti nasvědčující tomu, že držitel osvědčení 
fyzické osoby, držitel osvědčení podnikatele nebo dokladu přestal splňovat podmínky 
pro jejich vydání, neohrozí-li to zájem sledovaný zpravodajskou službou. 

 (4) Zpravodajské služby jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněny 

a) používat prostředky k získávání informací podle zvláštních právních 
předpisů44), 

b) využívat údaje ze svých evidencí a údaje z evidencí poskytnutých Úřadem, 

c) požadovat a využívat údaje z evidencí a materiálů vzniklých z činnosti 
bezpečnostních a vojenských orgánů československého státu, 

 d) zpracovávat osobní údaje, 

e) vést evidence, 

f) požadovat bezúplatně informace u orgánu státu, právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby a využívat je, 

g) vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů11); žádost o vydání opisu 
nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů 
se předávají v listinné podobě, popřípadě elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů11) 

a opis z evidence přestupků; žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence 
Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků a opis nebo výpis z evidence 
Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné podobě, 
popřípadě elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

h) uchovávat v informačních systémech údaje získané v rámci plnění úkolů 
podle tohoto zákona, 

i) provádět opatření k evidenční ochraně osobních údajů fyzické osoby a 

j) využívat údaje z evidence osob, kterým byl umožněn přístup k utajovaným 
informacím podle § 58 odst. 4. 

 (5) Orgán veřejné správy, který je správcem informačního systému, v němž 
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jsou zpracovávány příslušné osobní údaje, je povinen poskytnout zpravodajským 
službám součinnost potřebnou k provedení opatření podle odstavce 4 písm. i). 

 (6) Ředitel zpravodajské služby vydává souhlas podle § 59 odst. 3. 

§ 141 

Ministerstvo vnitra a policie 

(1) Ministerstvo vnitra rozhoduje o žádosti fyzické osoby v případě příslušníků 
policie vybraných v zájmu plnění závažných úkolů policie ministrem vnitra, s výjimkou 
příslušníků policie, kteří jsou držiteli osvědčení fyzické osoby alespoň pro 
požadovaný stupeň utajení, a o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby u těchto 
příslušníků policie a vydává osvědčení fyzické osoby podle § 56a. 

 (2) Ministerstvo vnitra má při rozhodování podle odstavce 1 postavení Úřadu 
a ministr vnitra postavení ředitele Úřadu. 

 (3) Ministerstvo vnitra je při plnění úkolů podle tohoto zákona dále povinno 

a) oznámit neprodleně Úřadu, pokud zjistí okolnosti nasvědčující tomu, že 
držitel osvědčení fyzické osoby, držitel osvědčení podnikatele nebo dokladu přestal 
splňovat podmínky pro jejich vydání, a 

b) provádět na žádost Úřadu opatření k evidenční ochraně osobních údajů 
držitele osvědčení fyzické osoby nebo jeho manželky, dítěte a rodičů. 

 (4) Při plnění úkolů podle odstavců 1 až 3 je Ministerstvo vnitra oprávněno 

a) využívat údaje ze svých evidencí a údaje poskytnuté Úřadem z jeho 
evidencí, 

b) zpracovávat osobní údaje, 

c) vést evidence, 

d) požadovat bezúplatně informace u orgánu státu, právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby a využívat je, 

e) vyžadovat stanovisko policie k bezpečnostní spolehlivosti vybraného 
příslušníka policie, 

f) vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů11) a z evidence přestupků; 
žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů a z evidence 
přestupků a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků se 
předávají v listinné podobě, popřípadě elektronické podobě, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů11) 

a opis z evidence přestupků; žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence 
Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků a opis nebo výpis z evidence 
Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné podobě, 
popřípadě elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 (5) Policie se podílí v rámci své působnosti podle zvláštního právního 
předpisu30) na plnění úkolů Ministerstva vnitra podle odstavce 1; na základě písemné 
žádosti Úřadu v rámci své působnosti provádí též úkony v řízení. 

 (6) Policie je při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněna využívat údaje 
z evidence osob, kterým byl umožněn přístup k utajovaným informacím podle § 58 
odst. 4. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9RLE2CV4)



73 

 

 (7) Orgán veřejné správy, který je správcem informačního systému, v němž 
jsou zpracovávány příslušné osobní údaje, je povinen poskytnout Ministerstvu vnitra 
součinnost potřebnou k provedení opatření podle odstavce 3 písm. b). 

 (8) Ministr vnitra vydává souhlas podle § 59 odst. 3. 

 

 

 

Část osmnáctá   

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve 
znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., 
zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona 
č.  227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona 
č. 306/2008 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona 
č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 
č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., zákona č. 410/2011 Sb., 
ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., 
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona 
č.  401/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 § 90 

Orgány nemocenského pojištění jsou oprávněny 

a) přezkoumat správnost a úplnost záznamů a hlášení, které jsou 
zaměstnavatelé pro účely provádění pojištění povinni vést, včasnost a způsob jejich 
předložení a podání, 

b) kontrolovat účetní a další podklady, které jsou rozhodné pro účast na 
pojištění, stanovení nároku na dávku, její výši a výplatu, 

c) dohodnout se zaměstnavatelem změnu lhůty pro plnění jeho povinnosti 
uvedené v § 94 odst. 1 a 2, 

d) dát příslušné zdravotní pojišťovně podnět ke kontrole poskytování zdravotní 
péče a postupu ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování 
ošetřujícím lékařem, 

e) vyžadovat od poskytovatelů pracovnělékařských služeb vyjádření 
o zdravotní způsobilosti dočasně práce neschopného pojištěnce vykonávat 
dosavadní zaměstnání; poskytovatelé pracovnělékařských služeb přitom vychází ze 
zprávy o zdravotním stavu pojištěnce, kterou jim orgán nemocenského pojištění 
zaslal., 

f) vyžadovat opisy z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů pro 
účely řízení o stanovení výše nemocenského podle § 31 a o regresní náhradě 
podle § 126. 
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Část devatenáctá 

Platné znění části zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací 
detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č, 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č.375/2011 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn  

§ 32 

Kázeňské vyřízení jiného protispolečenského jednání 

(1) Uložením kázeňského trestu se vyřizují též jednání, která mají znaky 
přestupků, pokud byly spáchány během výkonu zabezpečovací detence.  

 (2) Uložením kázeňského trestu chovanci se nevylučuje jeho trestní stíhání, 
je-li skutek trestným činem.  

(3) Rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku zapisovaného do 
evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, se zapíše po nabytí právní moci 
do této evidence. Na postup při zápisu do evidence přestupků a postup při 
uplatňování námitek proti jejímu obsahu se použijí obdobně ustanovení zákona 
o přestupcích. 

 
 

 

Část dvacátá  

Platné znění příslušné části zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě 
České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., 
s vyznačením navrhovaných změn 

§ 18  

Poskytování údajů  

(1) Ministerstvo a orgány finanční správy mohou v rozsahu potřebném pro 
plnění konkrétního úkolu při výkonu své působnosti žádat od správce evidence nebo 
jejího provozovatele poskytnutí údajů  

 a) ze základního registru obyvatel,  

 b) z agendového informačního systému evidence obyvatel,  

 c) z evidence občanů Evropské unie a evidence cizinců,  

 d) z agendového informačního systému cizinců,  

 e) z evidence občanských průkazů,  

 f) z evidence cestovních dokladů,  

 g) z centrálního registru silničních vozidel,  

 h) z registru rodných čísel,  

 i) z katastru nemovitostí,  

 j) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob 
a orgánů veřejné moci,  
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 k) z registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění,  

 l) z registru pojištěnců důchodového pojištění,  

 m) z registrů pojištěnců nemocenského pojištění,  

 n) z registrů zaměstnavatelů.  

(2) Orgány finanční správy mohou žádat od Rejstříku trestů poskytnutí 
údajů z jím vedených evidencí v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního 
úkolu při výkonu působnosti orgánů finanční správy, pokud je to nezbytné pro 
posouzení 

a) možnosti stanovit daň v návaznosti na běh lhůty pro stanovení daně, 

b) důvodů pro zajištění daně nebo  

c) důvodů pro registraci k dani z přidané hodnoty.  

(2)(3) Správce evidence nebo její provozovatel je povinen žádosti o poskytnutí 
údajů bez zbytečného odkladu vyhovět; poskytnutí údajů je bezúplatné.  

 (3)(4) Údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý 
přístup; v případě evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů lze 
údaje poskytnout pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup. Správce 
evidence nebo její provozovatel je povinen poskytnout též údaje o změně údajů.  

 (4)(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru 
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo 
agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav.  

 (5)(6) Ustanoveními odstavců 1 až 5 není dotčena povinnost správce 
evidence nebo jejího provozovatele předávat ministerstvu a orgánům finanční správy 
údaje v rozsahu a za podmínek podle daňového řádu.  

 (6)(7) Ministerstvo a orgány finanční správy zpracovávají a vzájemně si 
poskytují údaje získané pro účel výkonu působnosti orgánů finanční správy a výkonu 
působnosti ministerstva podle tohoto zákona. 

 

 

Část dvacátáprvní 

Platné znění příslušných části zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě 
České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných 
změn 

§ 58 

Společná ustanovení pro získávání údajů 

(1) Orgány celní správy mohou v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního 
úkolu při výkonu své působnosti žádat od správce evidence nebo jejího 
provozovatele poskytnutí údajů. 

a) ze základního registru obyvatel, 

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
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c) z evidence občanů Evropské unie a evidence cizinců, 

d) z evidence občanských průkazů, 

e) z evidence cestovních dokladů, 

f) z evidence diplomatických a služebních pasů, 

g) z registru rodných čísel, 

h) z registru ekonomických subjektů, 

i) z evidence povolení k zaměstnání, 

j) z evidence vězňů a vazebně stíhaných osob, 

k) z katastru nemovitostí, 

l) z rejstříku trestů, 

m) z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, 

n) z dalších evidencí, stanoví-li tak jiný právní předpis. 

(2) Orgány celní správy mohou žádat od Rejstříku trestů poskytnutí 
údajů z evidence přestupků v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu 
při výkonu působnosti orgánů celní správy, pokud je to nezbytné pro 
posouzení důvodů pro 

a) zajištění daně, 

b) registraci nebo 

c) povolení podle zákona upravujícího spotřební daně nebo daň 
z přidané hodnoty. 

(2)(3) Správce evidence nebo její provozovatel je povinen žádosti o poskytnutí 
údajů bez zbytečného odkladu vyhovět; poskytnutí údajů je bezúplatné. 

 (3)(4) Údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý 
přístup; v případě evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů lze 
údaje poskytnout pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup; v případě 
databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby se údaje poskytují ve formě a 
rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. 

 (4)(5) Orgány celní správy mohou v rozsahu nezbytném pro splnění 
konkrétního úkolu při výkonu své působnosti požadovat od dalších orgánů veřejné 
správy, jakož i od právnických nebo fyzických osob potřebné podklady a informace 
včetně osobních údajů. Tyto orgány a osoby jsou povinny požadovanou pomoc 
poskytnout; nemusí tak učinit, brání-li jim v tom zákonem uložená nebo uznaná 
povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak 
nemusí učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo 
osobu blízkou. 

 (5)(6) Údaje musí být předávány způsobem, který umožňuje uchování 
identifikačních údajů o orgánu celní správy nebo o celníkovi, který o poskytnutí údajů 
žádal, a o účelu, k němuž bylo poskytnutí údajů žádáno, nejméně po dobu 5 let. 
O těchto skutečnostech je správce evidence nebo její provozovatel povinen 
zachovávat mlčenlivost. 

 (6)(7) Ministerstvo zpracovává a poskytuje orgánům celní správy údaje 
získané pro účel výkonu působnosti orgánů celní správy a výkonu působnosti 
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ministerstva podle tohoto zákona. 

 

 

 

Část dvacátádruhá  

Platné znění příslušných částí zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii 
a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), s vyznačením 
navrhovaných změn. 

§ 12 

Oprávnění požadovat informace z informačních systémů 

(1) Vojenská policie může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu 
žádat od správce evidence nebo provozovatele poskytnutí informací z agendového 
informačního systému evidence občanských průkazů3), agendového informačního 
systému evidence cestovních dokladů4), agendového informačního systému 
evidence diplomatických a služebních pasů4), agendového informačního systému 
evidence obyvatel5), z evidencí vedených Rejstříkem trestů, evidence údajů 
o mýtném6), základního registru obyvatel7), základního registru právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, základního registru agend 
orgánů veřejné moci a některých práv a povinností, registru silničních vozidel8), 
registru historických a sportovních vozidel, centrálního registru řidičů a informačního 
systému cizinců9) způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup; v případě 
agendového informačního systému evidence občanských průkazů a agendového 
informačního systému evidence cestovních dokladů lze informace poskytnout pouze 
způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup. 
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