
ZÁKON 
ze dne            2019,  

kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona č. 424/2010 Sb. 

Čl. I 

Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění zákona č. 89/2012 Sb., 
zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 304/2013 Sb., zákona č. 297/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 
Sb., se mění takto: 

1. V části osmé čl. IX bodě 2 se číslo „2019“ nahrazuje číslem „2021“. 

2. V části osmé čl. IX bodě 4 úvodní části ustanovení se číslo „2020“ nahrazuje číslem 
„2022“. 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o zpracování osobních údajů 

Čl. II 

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se mění takto: 

1. V § 66 se odstavec 1 zrušuje.  
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6. 

2. V § 66 se doplňuje odstavec 7, který zní:  
„(7) Řízení ve svobodném přístupu k informacím, která nebyla pravomocně skončena 

přede dnem 1. ledna 2020, se dokončí podle dosavadních předpisů; stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace nevyřízenou přede dnem 1. ledna 2020 posoudí nadřízený 
orgán, který je příslušný podle dosavadních předpisů.“. 
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ČÁST TŘETÍ 
ÚČINNOST 

Čl. III 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=448&ct1=0&v=PZ&pn=3&pt=1)


	ZÁKON
	ze dne            2019,
	kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
	Změna zákona č. 424/2010 Sb.
	Čl. I
	Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 304/2013 Sb., zákona č. 297/2016 Sb. a...
	ČÁST DRUHÁ
	Změna zákona o zpracování osobních údajů
	Čl. II
	Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se mění takto:
	„(7) Řízení ve svobodném přístupu k informacím, která nebyla pravomocně skončena přede dnem 1. ledna 2020, se dokončí podle dosavadních předpisů; stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace nevyřízenou přede dnem 1. ledna 2020 posoudí nadříz...

	ČÁST TŘETÍ
	Účinnost
	Čl. III
	Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.





