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V. 

Platná znění příslušných ustanovení novelizovaných zákonů 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje 

a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 

změn 

 

 

§ 7 

 

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 

 

 (1) Zřizuje se Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu 

proti komunismu (dále jen „Komise“). Komise rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím 

ministerstva podle § 6 odst. 3 a 6 nebo proti usnesením ministerstva, kterými bylo řízení ve 

věcech uvedených v § 6 odst. 3 a 6 zastaveno; je příslušná též k provedení přezkumného řízení 

nebo k rozhodnutí o obnově řízení. Jinak je nadřízeným správním orgánem ministerstva ministr 

obrany. Nadřízeným správním orgánem Komise je Komise.  

  

 (2) Komise má devět členů; po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna, 

Senát, vláda a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává 

prezident republiky. Předsedu Komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou.  

  

 (3) Členem Komise může být zvolena nebo jmenována fyzická osoba, která je plně 

svéprávná a je spolehlivá a bezúhonná. Za bezúhonného nelze pro účely tohoto zákona 

považovat toho, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud jeho odsouzení 

nebylo zahlazeno anebo pokud se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen. Za 

spolehlivého nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo svým jednáním v době 

nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena Komise, zejména o jeho 

nezávislosti nebo nestrannosti při výkonu funkce člena Komise.  

  

 (4) Členové Komise jsou voleni nebo jmenováni na funkční období pěti let. Nikdo 

nemůže být zvolen nebo jmenován více než dvakrát za sebou.  

  

 (5) Členství v Komisi je veřejnou funkcí3). Člen Komise bude odvolán tím, kdo jej 

zvolil nebo jmenoval, pokud přestane splňovat podmínky podle odstavce 3.  

  

 (6) Jednání Komise svolává a řídí její předseda. K platnosti usnesení Komise je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Komise přijímá jednací řád, ve kterém 

stanoví podrobná pravidla svého jednání. Jednotlivými úkony v řízení, s výjimkou vydání 

rozhodnutí, mohou být pověřeni státní zaměstnanci vykonávající státní službu v Úřadu vlády 

České republiky; přitom jsou podřízeni pouze Komisi.  

  

 (7) Komise spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů a s Archivem 

bezpečnostních složek, které jí na vyžádání poskytují nezbytné podklady a informace; Komise 

vyrozumí žadatele o tom, že požádala o podklady a informace. Po dobu opatřování podkladů a 

informací podle věty první lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží.  
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 (8) Výkon působnosti Komise a její ostatní činnost odborně, organizačně, finančně a 

materiálně zabezpečuje Úřad vlády České republiky. Komise se pro tyto účely považuje za 

organizační jednotku Úřadu vlády České republiky. Členové Komise jsou za svou činnost 

odměňováni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

 
3) § 201 zákoníku práce. 

  

§ 7a 

 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

 (1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad 

vlády České republiky ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:  

  

a) příjmení,  

  

b) jméno, popřípadě jména,  

  

c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 

jiného právního předpisu, údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo 

adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa 

v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,  

  

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 podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad 

vlády České republiky 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 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) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo 

zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, 

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, 

příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení 

omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem 

domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, pak datum, místo a okres jeho 

narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, a agendový 

identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen,  

  

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, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,  

  

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera,  

  

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

  

o) 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 manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí 

soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo 

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,  

  

p) datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území České 

republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo 

o neexistenci partnerství, datum zániku 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 nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení 

partnerství,  

  

q) 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.  

  

 (3) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad 
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vlády České republiky 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, popřípadě adresa, na kterou mají být 

doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,  

  

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, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,  

  

m) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství manžela nebo partnera a jeho rodné 

číslo,  

  

n) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství dítěte a jeho rodné číslo,  

  

o) 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,  

  

p) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti 

nebo o neexistenci partnerství, datum zániku 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 partnerství,  
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q) 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.  

  

 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 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, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo 

informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  

  

 

 

 

 

Platné znění příslušného ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 2 

 

 (1) Tento zákon se nevztahuje na 

  

a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, 

včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády, 

  

b) vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) a zaměstnance, který 

vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády, 

  

c) náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena vlády, 

  

d) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

  

e) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

  

f) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

  

g) člena Rady Energetického regulačního úřadu, 

  

h) předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

  

i) předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, 

  

j) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu, 

  

k) zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních 

úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon pomocných, 

servisních nebo manuálních prací, 

  

l) ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB3DK9YTD)

aspi://module='ASPI'&link='262/2011%20Sb.%25237a'&ucin-k-dni='30.12.9999'


6 

 

m) předsedu, místopředsedy a další členy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství a členy Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, 

  

n) člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 

komunismu, 

  

n) předsedu a místopředsedu Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, 

  

o) člena Etické komise Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

  

 (2) Tento zákon se dále nevztahuje na zaměstnance zařazeného v bezpečnostním sboru, 

Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství, 

Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a v Národním bezpečnostním 

úřadu. 
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