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PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ  
SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 

 
 

I. Změna zákona o zpravodajských službách 
 

§ 11 
 

(1) V rámci své působnosti mohou zpravodajské služby žádat od orgánů veřejné správy 
nezbytnou pomoc a informace uchovávané těmito orgány v souvislosti s plněním úkolů státní správy. 
  
 (2) Zpravodajské služby jsou oprávněny od Generálního finančního ředitelství požadovat 
poskytnutí informací získaných při správě daní. Generální finanční ředitelství nemusí žádosti vyhovět, 
pokud by poskytnutím informací mohlo dojít k narušení řádného výkonu správy daní. Poskytnutí 
informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu; 
porušením této mlčenlivosti není ani použití těchto informací zpravodajskými službami podle tohoto 
zákona. 
  
 (3) Zpravodajské službě poskytuje příslušný správní úřad údaje vedené v základním registru 
obyvatel3a), základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob  
a orgánů veřejné moci3a), základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí3a),  
v základním registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností3a), agendovém 
informačním systému obyvatel3b), registru rodných čísel3b), informačním systému cizinců3c), 
agendovém informačním systému evidence občanských průkazů3d), agendovém informačním systému 
evidence cestovních dokladů3e), agendovém informačním systému evidence diplomatických 
a služebních pasů3e), evidencích fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České 
republiky8), národním bodu pro identifikaci a autentizaci9), kromě údajů poskytnutých národnímu bodu 
pro identifikaci a autentizaci držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, registru lobbistů 
a lobbovaných10), centrálním registru zbraní8), registru silničních vozidel3f), centrálním registru 
silničních vozidel3f), registru historických a sportovních vozidel3f), evidenci údajů o mýtném3g), registru 
řidičů3h)) a v centrálním registru řidičů3h), a to způsobem umožňujícím nepřetržitý, a je-li to technicky 
možné, i dálkový přístup. 
  
 (4) Rejstřík trestů vydá zpravodajské službě na její žádost opis nebo výpis z evidence 
Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a informace o vydání výpisu 
nebo opisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků, včetně informace, na čí žádost 
se tak stalo. Žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence 
přestupků, žádost o informace a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence 
přestupků se předávají v listinné podobě nebo v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup; jiné informace, než je opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis 
z evidence přestupků, předá Rejstřík trestů v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
  
 (5) Poskytnutí údajů je zpravodajská služba oprávněna požadovat v rozsahu potřebném 
pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti nebo pro provádění opatření  k evidenční ochraně 
údajů vedených v registrech, informačních systémech a evidencích uvedených v odstavcích 3 a 4. 
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 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 
z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
  
 (7) Evidenční ochranou údajů se rozumí vyhodnocování záznamů o poskytnutí  
a využití údajů. Evidenčně chráněnými údaji jsou údaje o osobách, které mají vztah k plnění úkolů 
zpravodajských služeb, zejména o 
a) příslušnících a zaměstnancích zpravodajských služeb, 
b) osobách jednajících ve prospěch zpravodajských služeb, 
c) osobách, které jsou předmětem zájmu zpravodajských služeb, 
d) osobách blízkých osobám uvedeným v písmenech a) až c). 
 Evidenčně chráněnými údaji jsou dále údaje vztahující se k prostředkům nebo dokladům 
sloužícím podle tohoto nebo jiného právního předpisu k utajení nebo zastírání skutečné totožnosti 
osoby, příslušnosti ke zpravodajským službám, činnosti nebo skutečných zájmů zpravodajských 
služeb a údaje vztahující se ke služebním vozidlům. 

_____________ 
3a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

3b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

3c) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3d) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 

3e) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních 

dokladech), ve znění pozdějších předpisů. 

3f) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

3g) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

3h) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

8) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 

8) § 50 a násl. zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky. 

9) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. 

10) Zákon č. …/2019 Sb., o lobbování. 
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II. Změna zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
 

§ 43 
 
 (1) O schůzi výboru se pořizuje zápis, v němž se uvede pořad schůze, kdo schůzi řídil, jaké 
návrhy byly podány a kdo je podal, kteří řečníci vystoupili v rozpravě, jmenovitý seznam poslanců 
hlasujících o závěrečném usnesení k jednotlivému bodu pořadu,  s uvedením, jak každý poslanec 
hlasoval, a informace o výsledku hlasování. Jedná-li se o jiné hlasování než o závěrečném usnesení, 
uvede se v zápisu, jak každý poslanec hlasoval, požádá-li o to nejpozději před zahájením příslušného 
hlasování kterýkoli z členů výboru. Součástí zápisu jsou úplné texty předložených písemných 
pozměňovacích návrhů  a návrhů nové předlohy, přijatých usnesení, popřípadě záznamů o jednání 
výboru, prohlášení a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání.  
 

(2) Byl-li na schůzi výboru projednáván návrh zákona, jsou součástí zápisu rovněž údaje 
pro lobbistickou stopu právního předpisu podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 
smluv19); poslanec, který je předkladatelem pozměňovacího návrhu, má povinnost poskytnout 
součinnost s jejich uvedením v zápisu. 
  
 (2) (3) Zápis po jeho ověření ověřovatelem schvaluje a podepisuje předseda výboru nejpozději 
do 14 dnů od skončení schůze. Námitky proti takto schválenému zápisu lze uplatnit na nejbližší schůzi 
výboru, který o nich rozhodne. Pokud se schůze výboru konala veřejně, zápis se zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Schválený zápis spolu s usnesením o námitkách podaných proti němu 
se odevzdá k uložení společně s přílohami nejpozději do dvou měsíců od skončení schůze. Jde-li 
o společnou schůzi několika výborů, podepisují zápis předsedové a ověřovatelé zúčastněných výborů. 
  
 (3) (4) Ze schůze výboru se pořizuje zvukový záznam, který se uchová po dobu šesti měsíců. 
Výbor se může usnést na delší době jeho uchování. Ve zvláštních případech se výbor může usnést, 
že se zvukový záznam nepořizuje. Zdůvodnění tohoto usnesení musí být součástí zápisu o schůzi 
výboru. 
  
 (4) (5) Usnese-li se na tom výbor, pořizuje se ze schůze výboru těsnopisecký záznam  
a jeho přepis. 
 
 

§ 64 
 

 Navrhovatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení rozpravy. Pro zpětvzetí návrhu zákona 
platí ustanovení § 86 odst. 3 § 86 odst. 4.  

 
 

Podávání návrhů zákonů 
 

§ 86 
  
 (1) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo 
vyššího územního samosprávného celku (dále jen "navrhovatel"). Za Senát, vládu a zastupitelstvo 
vyššího územního samosprávného celku mohou jednat jen jejich členové, kteří byli takovým jednáním 
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zvlášť pověřeni. Jde-li o návrh skupiny poslanců, odůvodní ho poslanec, který je jejím členem 
a kterého tím tato skupina pověří. 
  
 (2) Návrh zákona musí obsahovat přesné znění toho, na čem se má Sněmovna usnést. 
   
 (3) Součástí návrhu zákona jsou rovněž údaje pro lobbistickou stopu podle zákona 
o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv19); navrhovatel nebo jeho člen, který je lobbovaným 
podle zákona o lobbování, má povinnost poskytnout součinnost s jejich uvedením v návrhu 
zákona. 
  
 (3) (4) Součástí návrhu zákona je důvodová zpráva, která odůvodňuje principy nové právní 
úpravy. Zhodnotí se v ní platný právní stav a vysvětlí nezbytnost nové úpravy v jejím celku (obecná 
část) i jednotlivá ustanovení (zvláštní část). Důvodová zpráva obsahuje též předpokládaný 
hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, zejména nároky na státní rozpočet, rozpočty krajů 
a obcí a zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy 
a s ústavním pořádkem České republiky. 
  
 (4) (5) Má-li být k zákonu vydán prováděcí předpis, může si organizační výbor vyžádat 
od navrhovatele jeho návrh. Návrh takového předpisu předloží navrhovatel vždy, má-li nabýt účinnosti 
současně se zákonem. 
  
 (5) (6) Jde-li o návrh novely zákona, návrh se předkládá se zněním platného zákona nebo jeho 
části, jíž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. 
  
 (6) (7) Navrhovatel může vzít návrh zákona zpět až do zahájení rozpravy ve třetím čtení 
návrhu zákona. Poté může vzít takový návrh zpět jen se souhlasem Sněmovny. 
 
 

§ 94 
 

(1) Nerozhodla-li Sněmovna podle § 93 odst. 2, že návrh zákona vrací garančnímu výboru k 
novému projednávání, koná se po obecné rozpravě rozprava podrobná. Sněmovna se v ní může usnést, 
že projedná některá ustanovení návrhu zákona odděleně. Během podrobné rozpravy se předkládají k 
návrhu zákona pozměňovací, popřípadě jiné návrhy. Nejedná-li se o písemný návrh, popřípadě 
neobsahuje-li písemný návrh odůvodnění, odůvodní poslanec návrh v podrobné rozpravě. Součástí 
pozměňovacího návrhu jsou rovněž údaje pro lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv19), které se předkládají písemně; poslanec, který je předkladatelem 
pozměňovacího návrhu, má povinnost poskytnout součinnost s jejich uvedením v pozměňovacím 
návrhu. 

 
(2) Souhrn podaných pozměňovacích návrhů, popřípadě jiných návrhů se doručí všem 

poslancům. 
 

(3) I po podrobné rozpravě může Sněmovna vrátit návrh zákona garančnímu výboru 
k novému projednání. 
 

(4) Pokud zazněl ve druhém čtení návrh na zamítnutí návrhu zákona, Sněmovna o něm hlasuje 
ve třetím čtení po ukončení rozpravy (§ 95 odst. 3) 
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III. Změna zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu 

§ 95 

Zápisy o schůzích 

(1) O schůzi výboru se pořizuje zápis, v němž se uvede pořad schůze, kdo schůzi řídil, jaké 
návrhy byly podány, pokud na tom senátor předkládající návrh trvá, kteří řečníci vystoupili 
v rozpravě, jmenovitý seznam senátorů hlasujících o usneseních k jednotlivému bodu pořadu a 
informace o výsledku hlasování. Součástí zápisu jsou úplné texty předložených písemných 
pozměňovacích návrhů, přijatých usnesení, prohlášení a jiných dokumentů, které byly předmětem 
jednání. Byl-li na schůzi výboru projednáván návrh zákona, jsou součástí zápisu rovněž údaje 
pro lobbistickou stopu právního předpisu podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 
smluv54); senátor, který je předkladatelem pozměňovacího návrhu, má povinnost poskytnout 
součinnost s jejich uvedením v zápisu. 

(2) Zápis po jeho ověření ověřovatelem schvaluje a podepisuje předseda výboru nejpozději do 
7 dnů od skončení schůze. Námitky proti takto schválenému zápisu lze uplatnit na nejbližší schůzi 
výboru, který o nich rozhodne. Schválený zápis spolu s usnesením o námitkách podaných proti němu 
se odevzdá k uložení společně s přílohami nejpozději do 2 měsíců od skončení schůze. Jde-li o 
společnou schůzi několika výborů, podepisují zápis předsedové a ověřovatelé zúčastněných výborů. 

 (3) Ze schůze výboru se pořizuje zvukový záznam, který se uchovává nejméně po dobu 6 
měsíců. Ve zvláštních případech se výbor může usnést, že se zvukový záznam nepořizuje. Zdůvodnění 
tohoto usnesení musí být součástí zápisu o schůzi výboru. 

 (4) Usnese-li se na tom výbor, pořizuje se ze schůze výboru těsnopisecký záznam a jeho 
přepis. 

 

§ 109 

(1) Nebyl-li přijat žádný z návrhů uvedených v § 108 odst. 2 nebo nebyl-li takový návrh 
podán, zahájí předsedající podrobnou rozpravu, ve které lze podávat k návrhu zákona pozměňovací 
návrhy, které se současně předkládají písemně a s odůvodněním. Za podané návrhy se pokládají i 
pozměňovací návrhy vyplývající z usnesení výborů k projednávanému návrhu zákona. Součástí 
pozměňovacího návrhu jsou rovněž údaje pro lobbistickou stopu právního předpisu podle 
zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv54); senátor, který je předkladatelem 
pozměňovacího návrhu, má povinnost poskytnout součinnost s jejich uvedením v pozměňovacím 
návrhu. 

(2) Pokud byl podán pozměňovací návrh, který není obsažen v příloze usnesení žádného 
z výborů, a navrhne-li to předseda některého výboru nebo zpravodaj garančního výboru, jednání 
Senátu o návrhu zákona se přeruší na nezbytně nutnou dobu, aby výbor mohl k pozměňovacímu 
návrhu zaujmout pro Senát stanovisko. O návrhu předsedy výboru nebo garančního zpravodaje na 
stanovení doby přerušení jednání rozhodne Senát bez rozpravy. 
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§ 120a 

(1) Návrh zákonného opatření Senátu musí obsahovat přesné znění toho, na čem se má Senát 
usnést, a musí obsahovat součásti a přílohy stanovené zákonem o Sbírce zákonů a mezinárodních 
smluv54). Důvodová zpráva musí dále obsahovat prohlášení, že součástí navrhované právní úpravy 
nejsou věci, jejichž úpravu zákonným opatřením Senátu Ústava vylučuje, a odůvodnění, proč její 
přijetí nesnese odkladu34d). 

(2) Součástí návrhu zákonného opatření Senátu jsou rovněž údaje pro lobbistickou stopu 
podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv54); příslušný člen vlády má povinnost 
poskytnout součinnost s jejich uvedením v návrhu zákonného opatření.  
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IV. Změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
 

§ 11 
Oznámení o příjmech a závazcích 

Oznámení o příjmech, darech a závazcích 
 
 

(1) Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě oznámit nesplacené závazky, které 
má ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce. V tomto oznámení uvede nesplacené závazky 
převyšující v jednotlivém případě částku 100 000 Kč. 

 
(2) Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě oznámit, že 
  

a) během výkonu funkce získal jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, 
s výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku podle § 10, odměny, příjmy z podnikatelské nebo 
jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících 
právnických osobách (dále jen "příjmy nebo jiné majetkové výhody"), pokud souhrnná výše příjmů 
nebo jiných majetkových výhod přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč; za peněžitý příjem nebo 
jinou majetkovou výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další náležitosti, na které má 
veřejný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních právních předpisů7), 
a příjmy manžela nebo partnera veřejného funkcionáře; do tohoto souhrnu se nezapočítávají dary, 
jejichž cena je nižší než 10 000 Kč, 
b) během výkonu funkce získal dar v hodnotě vyšší než 5 000 Kč, s výjimkou darů uvedených 
v oznámení o majetku podle § 10, nebo 
b) c) má nesplacené závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem 
koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla k 31. prosinci kalendářního 
roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč.        

 
3) Veřejný funkcionář je povinen v oznámení uvést výši, druh a zdroj každého příjmu podle 

odstavce 2 písm. a) a výši a druh závazku podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. b) včetně toho, vůči 
komu takový závazek má; fyzickou osobu označí jménem, popřípadě jmény a příjmením, právnickou 
osobu označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.  

 
3) Veřejný funkcionář je povinen v oznámení uvést výši, druh a zdroj každého příjmu 

podle odstavce 2 písm. a), hodnotu, druh a dárce každého daru podle odstavce 2 písm. b) a výši a 
druh závazku podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c), včetně toho, vůči komu takový závazek má; 
fyzickou osobu označí jménem, popřípadě jmény, a příjmením, právnickou osobu označí 
obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.  
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V. Změna zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních 
předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv) 
 

§ 19 
 

Součásti návrhu právního předpisu a dokumenty související s návrhem právního předpisu 
vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

 
 (1) Součástí návrhu právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů  
a mezinárodních smluv, který se předkládá vládě, Legislativní radě vlády nebo jejímu orgánu, 
Poslanecké sněmovně, a je-li navrhovaným právním předpisem zákonné opatření Senátu, Senátu, je 
text právního předpisu ve znění návrhu novely, jde-li o návrh novely právního předpisu. K návrhu 
právního předpisu se přikládá alespoň 
a) důvodová zpráva, a 
b) stručný popis obsahu návrhu právního předpisu., a 
c) lobbistická stopa právního předpisu, pokud při tvorbě nebo projednávání návrhu právního 

předpisu došlo k lobbování podle zákona o lobbování. 
 

(2) Lobbistická stopa právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv obsahuje 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a funkci každého z lobbovaných, 
b) obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení lobbisty, který 

u lobbovaných podle písmene a) lobboval,  
c) datum, kdy k lobbování došlo, a 
d) přesné vymezení, kterých věcí v návrhu právního předpisu se lobbování týkalo, a toho, co 

lobbista navrhoval nebo co požadoval. 
 
 (2) (3) K návrhu právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
se přikládá rovněž návrh prováděcího právního předpisu, vyžaduje-li návrh právního předpisu vydání 
prováděcího právního předpisu a má-li prováděcí právní předpis nabýt účinnosti současně s návrhem 
právního předpisu. 
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