
PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ 

SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 

 

Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

 

§ 2 

Obecné pojmy 

 

V tomto zákoně se rozumí 

 

a) základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3, 

 

b) referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj, 

 

c) orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická 

osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, 

 

d) soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která 

není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze 

základního registru nebo z agendového informačního systému, 

 

e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení 

soukromoprávního uživatele údajů, 

 

f) agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu 

agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci, 

 

g) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je 

součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné 

správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat 

mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými 

informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění 

přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona, 

 

h) editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat údaje do základního registru a 

provádět změny zapsaných údajů., 

 

i) správcem agendového informačního systému orgán veřejné moci nebo soukromoprávní 

uživatel údajů zajišťující činnosti podle § 8. 

 

 

§ 51 

 

Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách 

 

 (1) Referenčními údaji o orgánu veřejné moci jsou 

  

a) identifikátor orgánu veřejné moci, 
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b) název orgánu veřejné moci vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr 

osob, 

  

c) údaj o tom, zda je orgán veřejné moci vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu, 

které byla zákonem svěřena vlastní působnost, 

 

d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

 

e) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) vyjádřené referenční vazbou na registr 

obyvatel nebo registr osob, 

 

f) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné 

moci vykonává svoji působnost, 

 

g) kategorie orgánu veřejné moci a údaje o ní 

 

1. identifikátor kategorie, 

 

2. název kategorie, 

 

3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje, 

 

4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5, 

 

h) adresa místa pobytu nebo adresa sídla orgánu veřejné moci vyjádřená referenční vazbou na 

registr obyvatel nebo registr osob, 

 

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby stojící v čele orgánu veřejné 

moci vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel, 

 

j) datum, od kterého orgán veřejné moci vykonává působnost, 

 

k) přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti orgánu veřejné moci, 

 

l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle odstavce 5 písm. d), 

vyjádřená referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní 

identifikace. 

  

 (2) Údaji o soukromoprávním uživateli údajů jsou 

 

a) identifikátor soukromoprávního uživatele údajů, 

 

b) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení soukromoprávního 

uživatele údajů vyjádřený referenční vazbou na registr osob, 

 

c) identifikační číslo osoby, 

 

d) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) vyjádřené referenční vazbou na registr 

osob, 
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e) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je 

soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo z 

agendových informačních systémů, 

 

f) kategorie soukromoprávního uživatele údajů a údaje o ní 

 

1. identifikátor kategorie, 

 

2. název kategorie, 

 

3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje, 

 

4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5, 

 

g) adresa sídla nebo adresa místa podnikání soukromoprávního uživatele údajů vyjádřená 

referenční vazbou na registr osob, 

 

h) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiného právního předpisu, je-li se 

zápisem do evidence spojen vznik soukromoprávního uživatele údajů, 

 

i) přerušení nebo pozastavení působení soukromoprávního uživatele údajů, 

 

j) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiného právního předpisu, je-li s 

výmazem z evidence spojen zánik soukromoprávního uživatele údajů. 

  

 (3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) a f) jsou referenčními údaji. 

  

 (4) K referenčním údajům o orgánech veřejné moci a soukromoprávních uživatelích 

údajů se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních 

registrů 

  

a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden, 

  

b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci, 

  

c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností, 

  

d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností, 

  

e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností. 

  

 (5) Referenčním údajem o agendě je 

 

a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend, 

 

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné 

moci vykonává svoji působnost nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů 

oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů, 
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c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě včetně výčtu rolí pro danou 

činnost; má-li činnost vykonávat územní samosprávný celek, je součástí popisu informace, zda 

je činnost výkonem státní správy vykonávané v přenesené působnosti, 

 

d) výčet a popis úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy na žádost subjektu, 

který není orgánem veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení subjektu, který může podat 

žádost, a forma úkonu, 

 

d) výčet a popis úkonů orgánů veřejné moci, vykonávaných v rámci agend ohlášených v 

registru práv a povinností, které činí orgány veřejné moci vůči uživatelům služeb na 

základě právního předpisu nebo v důsledku žádosti uživatelů služeb, nebo které činí 

uživatelé služeb vůči orgánům veřejné moci v rámci jejich působnosti. Součástí výčtu a 

popisu úkonů je identifikátor úkonu, vymezení oprávněných subjektů úkonů a forma 

úkonu, 

 

e) výčet orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají, 

nebo jejich kategorie, 

 

f) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci, 

 

g) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy zaregistrovány, a jejich identifikátor 

orgánu veřejné moci, 

 

h) výčet údajů vedených nebo vytvářených podle jiného právního předpisu v rámci agendy; to 

neplatí pro zpravodajské služby, 

 

i) výčet údajů vedených v základních registrech zpřístupněných prostřednictvím informačního 

systému základních registrů pro výkon agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům, 

 

j) výčet údajů vedených v jiných agendových informačních systémech zpřístupněných 

prostřednictvím referenčního rozhraní pro výkon dané agendy a rozsah oprávnění k přístupu k 

těmto údajům, 

 

k) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné 

moci nebo soukromoprávní uživatel údajů oprávněn využívat údaje ze základních registrů nebo 

z agendových informačních systémů anebo je zapisovat, 

 

l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle písmene d), vyjádřená 

referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace, 

nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle písmene d) na jiný orgán veřejné moci. 

  

 (6) K referenčním údajům o agendě se vedou provozní údaje zapisované 

prostřednictvím informačního systému základních registrů 

 

a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden, 

 

b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci, 

 

c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností, 
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d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností, 

 

e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností. 

  

 (7) Editorem údajů podle 

 

a) odstavce 1 písm. a) a l), odstavce 2 písm. a), odstavce 5 písm. a), g) a l) a editorem 

identifikátoru úkonu podle odstavce 5 písm. d) je Ministerstvo vnitra, 

 

b) odstavce 1 písm. b) až k), odstavce 2 písm. b) až j) a odstavce 5 písm. b), c), e), f) a h) až k) 

a editorem údajů podle odstavce 5 písm. d) s výjimkou identifikátoru úkonu je ohlašovatel 

agendy; ohlašovatel agendy údaje zapisuje neprodleně po ohlášení agendy prostřednictvím 

agendového informačního systému registru práv a povinností. 

  

 (8) Údaje uvedené v odstavcích 1, 2 a 5 jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím 

dálkový přístup; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské služby46). 

 

                  (9) Údaje uvedené v odstavci 5 zveřejní ministerstvo prostřednictvím katalogu 

služeb, který je součástí registru práv a povinností. 
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Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

 

§ 5 

Orgány veřejné správy 

 

 (1) Orgány veřejné správy v rozsahu své zákonné působnosti provádějí výběr 

technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz jimi vytvářených a 

spravovaných informačních systémů veřejné správy; to neplatí, předpokládá-li informační 

koncepce České republiky užití produktu určitých vlastností. 

  

 (2) Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny  

  

a) spolupracovat s ministerstvem při plnění jeho úkolů podle § 4; 

  

b) předložit ministerstvu k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahujících pořízení nebo 

technické zhodnocení informačních systémů veřejné správy vypracovaných podle zvláštního 

právního předpisu7a) s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6000000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty za kalendářní rok nebo částku 30000000 Kč bez daně z přidané hodnoty 

vynaložených za 5 let a investiční záměry akcí pořízení nebo technického zhodnocení 

informačních systémů veřejné správy s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6000000 

Kč bez daně z přidané hodnoty za kalendářní rok nebo částku 30000000 Kč bez daně z přidané 

hodnoty 

  

c) uveřejňovat číselníky, pokud jsou správci těchto číselníků a není zákonem stanoveno jinak, 

a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat ministerstvu údaje do informačního 

systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi 

stanovenými prováděcím právním předpisem; 

  

d) zajistit, aby vazby jimi spravovaného informačního systému veřejné správy s výjimkou 

provozního informačního systému uvedeného v § 1 odst. 4 písm. a) až d) na informační systémy 

veřejné správy jiného správce byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní s 

využitím datových prvků vyhlášených ministerstvem a vedených v informačním systému o 

datových prvcích. Způsobilost informačního systému veřejné správy k realizaci těchto vazeb 

jsou povinny prokázat atestem. Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi jimi 

spravovanými informačními systémy veřejné správy a informačními systémy veřejné správy 

vedenými zpravodajskými službami; 

  

e) zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi 

stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu informace o jimi 

spravovaném informačním systému veřejné správy a jím poskytovaných službách informačního 

systému veřejné správy a používaných datových prvcích, a to za účelem uveřejnění v 

informačním systému podle § 4 odst. 1 písm. h) a i), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak9); 

zpřístupňovanými datovými prvky jsou rovněž provozní údaje, pokud jsou využity pro realizaci 

vazby podle písmene d); 

  

f) postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly 

informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby 

se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním 

postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis; 
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g) odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené ministerstvem; 

  

h) předložit ministerstvu k vyjádření projekty informačních systémů veřejné správy určené k 

výkonu státní správy s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6000000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty za kalendářní rok nebo částku 30000000 Kč bez daně z přidané hodnoty 

vynaložených za 5 let., 

  

i) zprovoznit a uveřejnit speciální uživatelské rozhraní podle jiného zákona16).  

  

 (3) Ústřední správní úřady zveřejňují věstníky vydávané ve své působnosti na portálu 

veřejné správy. 

  

 (4) V případech, kdy byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta pro 

zajišťování bezpečnosti České republiky, obrany České republiky, veřejné bezpečnosti, 

předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajišťování 

významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie 

včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo ochrany subjektu údajů, a ten, komu byla 

služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, písemně prohlásí, že zpřístupnění 

záznamu o jejím poskytnutí další osobě nebo její součásti by mohlo ohrozit zajištění účelu, pro 

který byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, nelze po dobu trvání tohoto 

ohrožení záznam o jejím poskytnutí zpřístupnit. To neplatí pro zpřístupnění tohoto záznamu 

orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití služby 

informačního systému veřejné správy, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním 

osobních údajů v rámci jeho působnosti. 

  

 (5) Ten, kdo učinil prohlášení podle odstavce 4, je povinen správci informačního 

systému veřejné správy bez zbytečného odkladu oznámit, že pominuly důvody pro 

znepřístupnění záznamu. 
_______________________ 

16) Zákon č. … Sb., o právu na digitální služby. 
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Změna zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů 

 

§ 17 

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky 

 

 (1) Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu 

veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to 

povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba 

zpřístupněnu svou datovou schránku pro doručování, orgán veřejné moci doručuje dokument 

této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na 

místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů 

upravující způsob doručení se nepoužijí. 

  

 (2) Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, 

pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává ustanovením odstavce 

1 nedotčeno. 

  

 (3) Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do 

datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k 

dodanému dokumentu. 

  

 (4) V Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode 

dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 

posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení6). 

  

 (5) Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným 

právním předpisem7) žádat o určení neúčinnosti doručení podle odstavce 4. 

 

            (6) Doručení dokumentu podle odstavce 3 nebo 4 má stejné právní účinky jako doručení 

do vlastních rukou. 

 

            (7) Doručování mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky se 

nepoužije, pokud je z bezpečnostních důvodů mezi těmito orgány zavedena jiná forma 

elektronické komunikace. 
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Změna zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci 

 

§ 21 

 

(1) V národním bodu se vede 

 

a) identifikátor prostředku pro elektronickou identifikaci a údaj o úrovni záruky tohoto 

prostředku, 

 

b) agendový identifikátor držitele pro agendu autentizace, 

 

c) identifikátor držitele v rámci kvalifikovaného systému a 

 

d) identifikátor držitele v rámci on-line služby nebo jiné činnosti splňující požadavky stanovené 

přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím rámec interoperability4). 

  

(2) V národním bodu se jako provozní údaj vede alespoň 

 

a) datum prvotního zápisu údaje do národního bodu, 

 

b) datum poslední změny údaje vedeného v národním bodu a 

 

c) záznam o využití údaje z národního bodu. 

  

 (3) V národním bodu se dále mohou vést údaje, které poskytne držitel, zejména 

kontaktní údaje o elektronické adrese anebo telefonním čísle. 

  

 (4) Údaje podle odstavce 1 písm. b) až d) a odstavce 2 zapisuje do národního bodu 

správce národního bodu. Údaje podle odstavce 3 zapisuje do národního bodu držitel. 

  

 (5) Údaje podle odstavců 1 a 2 se v národním bodu uchovávají po dobu 15 let od 

skončení platnosti prostředku pro elektronickou identifikaci. Údaje podle odstavce 3 se v 

národním bodu uchovávají po dobu platnosti prostředku pro elektronickou identifikaci, 

nevymaže-li je dříve držitel. 

 

            (6) Údaje, které se vedou v uzlu podle čl. 9 odst. 3 přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího rámec interoperability4), se uchovávají po dobu 15 let od jejich 

prvotního zápisu. 
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Změna zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 

zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 

 

§ 4 

Bezpečnostní opatření 

 

           (1) Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění 

bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí 

elektronických komunikací1) v kybernetickém prostoru. 

  

 (2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) jsou povinny zavést a provádět 

bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti 

informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické 

informační infrastruktury, informačního systému základní služby a významného informačního 

systému a vést o nich bezpečnostní dokumentaci. 

  

 (3) Poskytovatel digitální služby je povinen zavést a provádět vhodná a přiměřená 

bezpečnostní opatření pro sítě elektronických komunikací a informační systémy, které využívá 

v souvislosti se zajišťováním své služby, přičemž tato bezpečnostní opatření zohledňují 

zajištění bezpečnosti informací, zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů, řízení 

kontinuity činností, monitorování, audit, testování a soulad s mezinárodními předpisy. 

  

 (4) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) jsou povinny zohlednit požadavky 

vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele pro jejich informační nebo 

komunikační systém a tyto požadavky zahrnout do smlouvy, kterou s dodavatelem uzavřou. 

Zohlednění požadavků vyplývajících z bezpečnostních opatření podle věty první v míře 

nezbytné pro splnění povinností podle tohoto zákona nelze považovat za nezákonné omezení 

hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži.  

  

 (5) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až g), které jsou orgány veřejné moci, jsou 

povinny si ve smlouvě s poskytovatelem služeb cloud computingu zejména zajistit, že budou 

dodržována bezpečnostní pravidla pro poskytování služeb cloud computingu stanovená 

Úřadem, a že budou mít na základě své žádosti bez zbytečného odkladu k dispozici informace 

a data, která pro ně poskytovatel služeb cloud computingu uchovává včetně možnosti kontroly 

uchovávaných informací a dat v reálném čase. Dalšími nezbytnými náležitostmi smlouvy jsou 

 

a) zakotvení povinnosti poskytovatele služeb respektovat bezpečnostní politiku odběratele 

služeb, 

 

b) stanovení úrovně poskytovaných služeb, 

 

c) systém schvalování subdodavatelů služby cloud computingu, 

 

d) podmínky ukončení smluvního vztahu z pohledu bezpečnosti, 

 

e) řízení kontinuity činností v souvislosti s poskytovanou službou cloud computingu, 

 

f) určení vlastníka uchovávaných dat, 

 

g) dohoda o důvěrnosti smluvního vztahu, 
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h) stanovení úrovně ochrany dat z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity, 

 

i) pravidla zákaznického auditu, 

 

j) stanovení povinnosti poskytovatele služeb informovat odběratele o kybernetických 

bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy. 

 

            (6) Poskytovatel služby cloud computingu a orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až 

g), které jsou orgány veřejné moci, si ve smlouvě dále dohodnou způsob a výši úhrady účelně 

vynaložených nákladů na zavedení bezpečnostních pravidel a realizaci bezpečnostní politiky 

odběratele. 

 

            (7) Zohlednění požadavků vyplývajících z bezpečnostní politiky, bezpečnostních 

pravidel, bezpečnostních opatření a dalších podmínek sjednaných ve smlouvě podle odstavce 

5, které jsou nezbytné pro splnění povinností podle tohoto zákona, nelze považovat za 

nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži. 
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Změna zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

 

§ 6 

 

 (1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony 

v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije 

se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80). 

  

 (2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené 

osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li 

tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán 

sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování 

údajů podle tohoto ustanovení má správní orgán vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou 

týkat, stejné postavení jako dotčená osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje. 

  

(2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, 

a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen 

tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou 

správní orgán sám vede, nebo lze-li tyto údaje získat z propojeného datového fondu 

orgánů veřejné moci podle jiného zákona17), a pokud o to dotčená osoba požádá, je 

povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů podle tohoto ustanovení má správní 

orgán vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou týkat, stejné postavení jako dotčená 

osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje. Porušení této povinnosti je nesprávným úředním 

postupem podle jiného zákona18). 

 
_______________________ 

17) Zákon č. … Sb., o právu na digitální služby. 

 
18) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady 

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

 

§ 9  

Sleva na poplatku 

 

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný 

návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona 

upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze 

podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na 

celé koruny nahoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160916)



Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu) 

 

 

§ 6 

 

 (1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen 

  

a) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně 

vybaveno podle zvláštního právního předpisu2), 

 

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které není vybaveno zádržným 

bezpečnostním systémem, 

 

1. dítě mladší tří let, 

 

2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče, 

 

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které je vybaveno zádržným 

bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška 

nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě 

 

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným 

rozměrům, 

 

2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl 

uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem 

proti směru jízdy, 

 

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle 

podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské 

autosedačky, 

 

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které je vybaveno zádržným 

bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška 

převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem, 

 

f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N12), které je vybaveno zádržným bezpečnostním 

systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek 

prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 

cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem, 

 

g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 

a M32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný 

bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem, 

 

h) mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou 

ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu2) a chránit si za jízdy 

zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost 

jízdy, například za deště nebo sněžení. 
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 (2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) neplatí pro 

 

a)  řidiče při couvání vozidla, 

 

b) řidiče, který nemůže užít bezpečnostní pás ze zdravotních důvodů, 

 

c) řidiče vozidla bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění 

služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při plnění úkolů obecní policie, řidiče 

vozidla jednotky požární ochrany a záchranného vozidla Horské služby při řešení mimořádných 

událostí8a) a řidiče vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby v případech, kdy 

použití bezpečnostního pásu brání v rychlém opuštění vozidla za účelem výkonu dalších 

povinností. 

 

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. c), e) a f) neplatí 

a) pro řidiče, který přepravuje osobu, jejíž zdravotní stav neumožňuje použití zádržného 

bezpečnostního systému, 

b) pro přepravu dítěte ve vozidle bezpečnostních sborů při plnění služebních povinností, ve 

vozidle obecní policie při plnění jejích povinností, ve vozidle jednotky požární ochrany při 

řešení mimořádných událostí8a) a ve vozidle poskytovatele zdravotnické záchranné služby a 

Horské služby při řešení mimořádných událostí8a) nebo při poskytování zdravotních služeb 

přepravovanému dítěti, 

c) do 1. května 2008 pro přepravu dětí ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do 

mateřských a základních škol nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce 

za podmínky omezení rychlosti daného vozidla na maximálně 70 km/hod. 

 (4) Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby 

při provozování taxislužby; dítě uvedené v písmenu c) nesmí být přepravováno na sedadle vedle 

řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte dětská 

autosedačka použita, musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) bodě 2. 

  

 (5) Ustanovení odstavce 1 písm. h) neplatí pro řidiče vozidla Horské služby v případech, 

kdy použití ochranné přílby by mohlo ztížit nebo znemožnit komunikaci se zachraňovanou 

osobou. 

 

 (6) Zdravotní důvody musejí být doloženy lékařským potvrzením, kromě případů, kdy 

aktuální zdravotní stav zřejmě vypovídá o nenadálých zdravotních potížích projevujících se v 

naplnění zdravotních důvodů podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. a). Toto potvrzení 

musí mít řidič nebo přepravované dítě nebo osoba doprovázející přepravované dítě za jízdy u 

sebe a na požádání policisty nebo strážníka obecní policie je musí předložit ke kontrole; v 

případech, kdy se nejedná o trvalý stav, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena 

nejdéle na dobu 1 roku. Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a vzor lékařského 

potvrzení. 

 

 (7) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe  

 

a) řidičský průkaz, pokud není možné oprávnění k řízení motorového vozidla na území 

České republiky ověřit v centrálním registru řidičů, 
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b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu2), pokud není možné 

ověřit registraci vozidla na území České republiky v registru vozidel, 

 

c) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem 

nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li záznam o 

profesní způsobilosti v řidičském průkazu nebo je možné tuto skutečnost ověřit na území 

České republiky v centrálním registru řidičů, 

 

d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3 a není možné tuto 

skutečnost na území České republiky ověřit jinak a 

 

e) v případě vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4 nebo vozidla kategorie T2) s 

konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 

 

1. doklad o poslední technické silniční kontrole, byla-li provedena na území jiného členského 

státu, a 

 

2. doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo registrované v jiném 

členském státě. 

  

 (8) Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu 

policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve 

stejnokroji ke kontrole. 

 

                  (9) Řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo na výzvu policisty technické 

silniční kontrole, kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole hmotnosti 

vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrole 

rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrole rozměrů 

vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek spojitelnosti 

vozidel v jízdní soupravu. 
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Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

§ 3  

Základní pojmy  

 

(1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá 

o informaci.  

  

(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci 

neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací2).  

  

(3) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část 

v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na 

listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 

audiovizuálního.  

  

(4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.  

  

(5) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být 

vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím 

zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo 

umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního 

zákona2a).  

  

(6) Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce 

souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu 

odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších 

důležitých rysech). 

 

(7) Strojově čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového 

souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, 

rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a 

jejich vnitřní struktury. 

 

(8) Otevřeným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru, 

který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn 

veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených 

v datovém souboru. 

 

(9) Otevřenou formální normou se pro účely tohoto zákona rozumí pravidlo, které bylo 

vydáno písemně a obsahuje specifikace požadavků na zajištění schopnosti různých 

programových vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat. 

 

(10) Metadata jsou pro účely tohoto zákona data popisující souvislosti, obsah a strukturu 

zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času. 

 

(11) Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované 

způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž 

způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu 
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otevřených dat 

§ 4b 

Poskytování informací zveřejněním 

 

(1) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, 

ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být 

jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, 

zveřejní povinný subjekt spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i 

metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy. Informace, jejichž původcem 

je povinný subjekt, se zveřejňují vždy rovněž jako otevřená data. 
 

(2) Povinné subjekty zveřejňují informace obsažené v jimi vedených nebo 

spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona 

každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním 

nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů, jako otevřená data. 

Povinné subjekty zaevidují tyto informace v národním katalogu otevřených dat. Seznam 

informací podle věty první stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160916)



Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 

pravosti podpisu (zákon o ověřování)  

 

 

§ 16 

(1) Evidence vidimací a legalizací se vede ve svázané ověřovací knize s tiskopisy 

očíslovanými v souvislé řadě (dále jen „ověřovací kniha“). Součástí ověřovací knihy je list 

podpisových vzorů ověřujících osob provádějících vidimaci a legalizaci. 

 

(2) Tiskopis ověřovací knihy obsahuje 

 

a) pořadové číslo, pod kterým je vidimace nebo legalizace zapsána, 

 

b) datum provedení vidimace nebo legalizace, 

 

c) údaj uvedený v § 8 písm. c), jde-li o vidimaci, 

 

d) údaj uvedený v § 12 písm. c), d), e) a f), jde-li o legalizaci, 

 

e) označení druhu listiny, která je vidimována nebo na které je legalizován podpis, 

 

f) podpis žadatele, jehož podpis je legalizován, popřípadě svědků, jde-li o legalizaci podle 

§ 10 odst. 5, 

 

g) údaj o uhrazení správního poplatku (uvedení čísla dokladu, kterým byl uhrazen) nebo 

údaj o osvobození od správního poplatku s odkazem na právní předpis a 

 

h) podpis ověřující osoby. 

 

(3) Vzor tiskopisu ověřovací knihy stanoví prováděcí právní předpis. 

 

(4) Ověřovací kniha se vede po dobu kalendářního roku. Po jejím uzavření je 

uložena u úřadu po dobu 10 let. 

 

(5) Vede-li úřad více než jednu knihu, oznámí počet paralelně vedených knih do 31. 

ledna běžného roku. Krajský úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České 

republiky toto oznámí ministerstvu, obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému úřadu, 

obecní úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

 

(6) Úřad zabezpečí ochranu ověřovacích knih před zneužitím údajů v nich 

obsažených, před odcizením nebo poškozením. 

 

(7) Zanikne-li působnost úřadu vykonávat vidimaci a legalizaci, rozhodne 

ministerstvo, který úřad převezme ověřovací knihy. 

 

§ 16a 

 

(1) Centrální elektronická ověřovací kniha je informační systém veřejné správy 

přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup sloužící k evidování legalizací 

elektronických podpisů. 
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(2) Správcem centrální elektronické ověřovací knihy je ministerstvo.  
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