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V.
PLATNÉ ZNĚNÍ NÁVRHU ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
A DOPLNĚNÍ
(ve znění návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zpracování osobních údajů)
§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) 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 4 odst. 5 zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, 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 písemností
došlých, se nakládá za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1a).
(5) Rejstřík trestů může zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro plnění jeho
úkolů.
§ 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
správnost údajů 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. Stejným způsobem mu zašle Rejstřík
trestů výpis 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
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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, 3 nebo 4. 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, 3 nebo 4, 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.
§ 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.
Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis 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, 3 nebo 4. 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, 3 nebo 4, 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.
§ 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. 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
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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) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost fyzické osoby, je vícejazyčný
standardní formulář10), pokud o něj tato osoba v žádosti o výpis požádala a pokud výpis
neobsahuje záznam o odsouzení.
(4) (5) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí
ve výpisu, jsou veřejně přístupné.
-----------------------------Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře
volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské
unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

10)

§ 15
(1) Výpis a opis jsou veřejnou listinou.
(1) Výpis včetně příloh podle § 13 odst. 2 a 3 a opis jsou veřejnou listinou; příloha
podle § 13 odst. 4 není veřejnou listinou.
(2) V evidenci se provede záznam o datu a času vydání výpisu nebo opisu
a jeho obsahu, včetně obsahu jeho příloh, podle § 10, 11, 11a, 11aa 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.
§ 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, nebo název pachatele přestupku,
b) místo a okres narození pachatele přestupku, nebo jeho sídlo; u pachatele přestupku,
který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo nebo datum narození pachatele přestupku, anebo identifikační číslo osoby,
bylo-li jí přiděleno,
d) státní občanství pachatele přestupku,
e) právní kvalifikaci přestupku, včetně formy zavinění,
f) druh a výměru sankce správního trestu, popřípadě ochranného opatření, bylo-li uloženo,
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anebo údaj o podmíněném upuštění od uložení správního trestu nebo o upuštění
od uložení správního trestu,
g) údaje o výkonu sankce správního trestu zákazu činnosti a zákazu pobytu, pokud
byla uložena byl uložen,
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 vydala příkazový blok, datum vydání a evidenční číslo
příkazového bloku,
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 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.

