
III. 

O DŮVO DNĚ NÍ  
 

Obecná část 
 
Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 
úpravy, odůvodnění hlavních principů  
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 (dále též jen „nařízení o veřejných 
listinách“), jakožto přímo použitelný předpis Evropské unie, zavádí mj. vícejazyčné 
standardní formuláře u nejčastěji používaných typů veřejných listin, které mají minimalizovat 
požadavky na pořizování úředních překladů veřejných listin; toto nařízení se vztahuje 
i na výpis z evidence Rejstříku trestů, který neobsahuje záznam o odsouzení. Adaptační 
novela zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, která 
je projednávána jako sněmovní tisk 136, stanoví, že tento vícejazyčný standardní formulář 
včetně vícejazyčného glosáře bude vydáván ve formě přílohy k výpisu z evidence Rejstříku 
trestů (tato novela zákona o Rejstříku trestů nabude účinnosti v souladu s adaptovaným 
nařízením dne 16. února 2019, vyhláška se proto předkládá tak, aby nabyla účinnosti 
ke stejnému datu). 
V návaznosti na změnu zákona o Rejstříku trestů je zapotřebí novelizovat i prováděcí 
vyhlášku k tomuto zákonu, která stanovuje náležitosti formulářů žádostí o výstupy z evidencí 
vedených Rejstříkem trestů tak, aby formulář žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů 
umožňoval žádat, aby výpis byl vydán s přílohou obsahující vícejazyčný standardní formulář, 
a obsahoval údaje o jazyce, v jakém má být tento formulář vydán. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
Předložený návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem o Rejstříku trestů a upravuje 
problematiku v rozsahu zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 17a tohoto zákona, 
podle něhož Ministerstvo spravedlnosti vydá vyhlášku k provedení § 16 a § 16j odst. 2. 
Ustanovení § 16 ukládá stanovit náležitosti formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence 
Rejstříku trestů. Jelikož nařízení o veřejných listinách zavádí možnost žádat o to, aby k výpisu 
z evidence Rejstříku trestů byl vydán vícejazyčný standardní formulář, a zákon o Rejstříku 
trestů ve znění sněmovního tisku 136 předpokládá, že se tak bude dít ve formě přílohy, 
je zapotřebí upravit náležitosti žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů tak, 
aby toto bylo umožněno.  
Judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní zásady práva Evropské unie 
se na danou oblast nevztahují. Mezinárodní smlouvy danou problematiku neupravují. 
Formuláře a jejich náležitosti neupravuje žádný předpis Evropské unie. 
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Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 
Jak bylo uvedeno v návrhu novelizace zákona o Rejstříku trestů, odhadovaná výše nákladů 
na přizpůsobení systému Rejstříku trestů k vydávání vícejazyčných standardních formulářů 
je 212.000 Kč bez DPH. Tyto finanční prostředky budou zabezpečeny ze zdrojů Ministerstva 
spravedlnosti bez nutnosti navýšení odpovídající kapitoly rozpočtu. Adaptace nařízení 
o veřejných listinách si vyžádá také náklady v rezortu Ministerstva vnitra v souvislosti 
se zabezpečením možnosti vydávat vícejazyčné standardní formuláře prostřednictvím 
kontaktních míst veřejné správy (CzechPOINT). Odhadované náklady byly v důvodové 
zprávě k návrhu novely zákona o Rejstříku trestů vyčísleny na 660.000 Kč včetně DPH. 
Uvedené náklady budou financovány ze zdrojů Ministerstva vnitra bez nutnosti navýšení 
odpovídající kapitoly rozpočtu. Toto vyčíslení v sobě zahrnuje i navrhované doplnění 
formulářů, které je předmětem předkládané novelizace vyhlášky č. 227/2016 Sb. 
Sociální dopady, dopady na podnikatelské prostředí, na rodiny ani dopady na specifické 
skupiny obyvatel nebo na životní prostředí návrh taktéž nevyvolává.  
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 
diskriminace, nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry  
a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní 
úprava není rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon). 
Ve vztahu k rovnosti pohlaví navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární 
dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak 
nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Předložený návrh se specificky nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů a v této oblasti 
stávající úpravu nikterak nemění, tudíž se dopady na problematiku ochrany soukromí 
a osobních údajů nepředpokládají. Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a též nijak 
neodporuje právním předpisům Evropské unie upravujícím předávání informací mezi orgány 
členských států ani právním předpisům Evropské unie upravujícím zpracování, 
shromažďování či využívání osobních údajů. 
 
Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 
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Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
S navrhovanou úpravou nejsou spojeny žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu; návrh 
pouze realizuje příslušné zákonné zmocnění a stvrzuje stávající věcný stav, pokud 
jde o podávání žádostí o výpis z evidence Rejstříku trestů.  
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
V souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 nebyla 
analýza RIA vypracována. 
 

 
Zvláštní část 

 
K čl. I 
Navržená změna zohledňuje možnost vydat k výpisu z evidence Rejstříku trestů vícejazyčný 
standardní formulář, který bude vydáván na žádost oprávněné osoby v případech stanovených 
v nařízení o veřejných listinách. Náležitostí formuláře žádosti o výpis z evidence Rejstříku 
trestů bude proto uvedení, zda fyzická osoba žádá o vydání vícejazyčného standardního 
formuláře a jakém jazyce. 
K čl. II 
Navrhované datum nabytí účinnosti je stanoveno s přihlédnutím k navrženému datu účinnosti 
novely zákona o Rejstříku trestů, které vychází z čl. 27 odst. 2 nařízení o veřejných listinách.  
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