
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

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

(tisk 368)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací  návrh  obsažený  v  usnesení  garančního  ústavně  právního  výboru  č.  115 
z 31. schůze konané dne 22. dubna 2015 (tisk 368/2)

K části první – změna zákona o přestupcích

1. V části první čl. I v bodě 6 v § 20 odstavci 3 se slovo „tři“ nahrazuje slovem „dva“.     

2.  V části první čl. I se za bod 21 vkládá nový bod 22, který zní:
„22. V 72 se na konci písmene b) doplňují slova „nebo osoba, které byla přestupkem 
způsobena nemajetková újma“.“.

Následující body se přečíslují.

K části druhé – změna zákona o Rejstříku trestů
1. V části druhé čl. III se za bod 10 vkládá nový bod 11, který zní:
„11. V § 5 se slova „ , v § 4 odst. 2 a 3 a v § 4a odst. 3“ zrušují.

Následující body se přečíslují.

2. V části druhé čl. III v dosavadním bodě 37 v § 16j odst. 1 písm. g) se na konci bodu 2 
čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

3. V části druhé čl. III v dosavadním bodě 37 v § 16j odst. 3 se věta poslední zrušuje.

K části třetí – změna zákona o správních poplatcích
V části třetí čl. IV se bod 3 vypouští.

K části šestnácté – změna zákona o rybářství
Část šestnáctá (čl. XX a XXI) se vypouští.
Následující části a články se přečíslují.

K dosavadní části dvacáté – změna zákona o Finanční správě České republiky
Dosavadní část dvacátá (čl. XXV) se vypouští.

Následující části a články se přečíslují.

K dosavadní části dvacáté první – změna zákona o Celní správě České republiky
Dosavadní část dvacátá první (čl. XXVI) se vypouští.
Následující části a články se přečíslují.

K dosavadní části dvacáté třetí – účinnost
V dosavadní části dvacáté třetí čl. XXVIII se slova „24 a 28“ nahrazují slovy 25 a 29“,  
slova „29, 31 až 36“ se nahrazují slovy „30, 32 až 37“ a slova „čl. IV bodů 1 a 2“ se  
nahrazují slovy „čl. IV“.
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Legislativně technické úpravy
1. V části první čl. I bodě 29 v § 86 písm. a) se za slova „§ 47“ vkládají slova „odst. 1“.
2. V části první čl. I bodě 33 v § 91a se slovo „od“ nahrazuje slovy „ode dne“.
3. V části čtrnácté čl. XVII v bodě 2 v § 17 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 19. května 2015

B. Poslanec Marek Benda:

1. v části druhé bod 37 §16j odst. 1 písm. e – vypustit
2. §16 k – číslovku „5“ nahradit číslovkou „1“, variantně číslovkou „3“

3. vypustit část osmou
4. vypustit část osmnáctou

C. Poslanec Bronislav Schwarz, Bohuslav Chalupa:

I. V části desáté „Změna zákona o vojácích z povolání“, se čl. XII mění takto:

„Čl. XII
Zákon 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., zákona č.  
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., zákona č. 122/2012 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb. se mění 
takto:

1. V § 51 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Projednává-li orgán s kázeňskou pravomocí 
jako kázeňský přestupek jednání vojáka označené ve zvláštním právním předpise jako přestupek za-
pisovaný do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů (dále jen „evidence přestupků“), opatří si 
po zahájení řízení opis z evidence přestupků týkající se obviněného vojáka.“.    

2. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který včetně nadpisu zní:
„§ 51a

Zápis do evidence přestupků

Příslušný služební orgán zapisuje do evidence přestupků rozhodnutí o jednání vojáka ozna-
čeném 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 přestu-
pek 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 zá-
kona o přestupcích. Orgán s kázeňskou pravomocí, který vydal rozhodnutí o jednání vojáka ozna-
čeném 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 pře-
stupků. Věta první se nepoužije na rozhodnutí týkající se příslušníka Vojenského zpravodajství.“.

3. V § 152a odst. 1 se za slovo „části“ vkládají slova „nebo v řízení podle § 51 odst. 2“.“.

II. V části dvacáté třetí „účinnost“ se slova „a čl. IV bodů 1 a 2“ nahrazují slovy „ , čl. IV bodů 1 a 2 
a čl. XII bodu 3“.
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D. Poslanec Radek Vondráček:

1. V čl. III se za bod 18 vkládá nový bod 19, který zní:
„19. Za §11a se vkládá nový §11aa, který včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

„§ 11aa

(1)  Žádost  o  výpis  týkající  se  žadatele  lze  taktéž  podat  prostřednictvím  portálu  veřejné 
správy9) datovou zprávou s ověřenou totožností žadatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 
datové schránky. Po ověření skutečností uvedených v § 11 odst. 2 zašle správce portálu veřejné 
správy 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  žadatele,  zejména  porovnáním údajů  v žádosti  o  výpis  s údaji  vedenými  v základním 
registru obyvatel, nebo nemůže-li Rejstřík trestů neprodleně po doručení žádosti vyhotovit přílohu 
výpisu podle § 13 odst. 2 nebo 3. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí správce 
portálu veřejné správy, který mu žádost zaslal, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu. 

(2) Správce portálu veřejné správy zašle výpis v elektronické podobě žadateli do jeho datové 
schránky. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle odstavce 1 nebo 
nelze-li neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 2 nebo 3, správce portálu veřejné 
správy tuto skutečnost sdělí  žadateli a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu 
oznámí, kdy mu jej zašle do jeho datové schránky.

(3) Správce portálu veřejné správy využívá pro výkon své působnosti podle tohoto zákona 
údaje  uvedené  v  §  2a  odst.  1  písm.  a)  až  c)  a  e),  §  2a  odst.  2  písm.  a)  až  e)  a  §  2a  
odst. 7 písm. a) až f). Ustanovení § 2a odst. 8 a 9 se použijí přiměřeně.    
_________________
9) § 6f zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

Dosavadní body 19 až 38 se označují jako body 20 až 39.

2. V čl. III se za bod 21 (dosavadní bod 20) vkládá nový bod 22, který zní:
„22. V 11b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Správce portálu veřejné správy vede evidencí žádostí o výpis podaných podle § 11aa, a to 
v elektronické podobě. V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti o výpis a o tom, 
kdo o výpis žádá.“.“.
Dosavadní body 22 až 39 se označují jako body 23 až 40.

3. V čl. III bod 27 (dosavadní bod 25) zní:
„27. V § 15 odst.  2 se slova „,  jeho obsahu včetně obsahu jeho příloh,  záznam o datu a  času 
umožnění nahlédnout do opisu podle § 10, 11, 11a a 12“ nahrazují slovy „a jeho obsahu, včetně 
obsahu jeho příloh, podle § 10, 11, 11a, 11aa a 12“.“.

4. V čl. III se za bod 38 (dosavadní bod 36) vkládá nový bod 39, který zní:
„39. V § 16g odst. 2 a 3 se slova „ § 11 nebo 11a“ nahrazují slovy „§ 11, 11a nebo 11aa“.“.

Dosavadní body 39 a 40 se označují jako body 40 a 41.
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5. V čl. XXVIII se slova „čl. III bodů 1, 4 až 29, 31 až 36“ nahrazují slovy „čl. III bodů 1, 4 až 
31, 33 až 38“.

V Praze dne 20. května 2015

Ing. Bronislav  S c h w a r z  v.r.
zpravodaj garančního ústavně právního výboru 
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