
III. 

N Á V R H  

ZÁKON 
ze dne …2020 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o zeměměřictví 

Čl. I 

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., 
zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., 
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb. se mění takto: 

1. V § 2 písmeno c) zní: 
„c)  geodetickými základy České republiky (dále jen „geodetické základy“) soubor zařízení, 

technických parametrů geodetických referenčních systémů, katalogových dat 
a matematických vztahů a konstant, které slouží k jednoznačné prostorové a časové 
lokalizaci prostorových informací v závazných geodetických referenčních systémech, 
kde soubor zařízení tvoří základní bodová pole a státní síť permanentních stanic České 
republiky pro přesné určování polohy,“. 

2. V § 2 se písmeno k) zrušuje. 
Dosavadní písmena l) a m) se označují jako k) a l). 

3. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují písmena m) a n), která 
znějí: 

„m)  ortofotem České republiky georeferencované bezešvé ortofotografické zobrazení území 
České republiky vzniklé na podkladě leteckých měřických snímků, 

n)  permanentní stanicí pro přesné určování polohy (dále jen „permanentní stanice“) soubor 
technických zařízení, který provádí souvislý záznam dat ze signálů globálních 
navigačních družicových systémů a umožňuje poskytovat tato data nebo případné další 
služby a výstupy, které z těchto dat vycházejí, jednotlivým uživatelům.“. 

4. V § 3 odstavec 1 zní: 
„(1) Zeměměřickými činnostmi jsou měřické, výpočetní a další související odborné 

činnosti při určování rozměrů a prostorových vztahů metodami zeměměřictví zpravidla za 
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účelem budování a rozvoje geodetických základů, správy katastru nemovitostí, správy 
prostorových informací v územně orientovaných informačních systémech, tvorby 
kartografických děl a dokumentace státních hranic, hranic územně správních celků, nemovitostí 
a staveb.“. 

5. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
„(5) Na zeměměřických činnostech se mohou podílet i osoby nesplňující podmínku 

stanovenou v odstavci 4, vykonávají-li tuto činnost pod dohledem odborně způsobilé osoby.“. 

6. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a státní sítě permanentních 
stanic České republiky pro přesné určování polohy“. 

7. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:  
„d)  tvorba a vedení databázových souborů obsahujících prostorové informace pro potřeby 

obrany státu,“. 

8. V § 4 odst. 1 se písmena i) až k) zrušují. 
Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno i). 

9. V § 4 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), 
které zní: 

„j) tvorba a obnova ortofota České republiky.“. 

10. V § 4 odst. 3 se slova „Zeměměřické a katastrální orgány“ nahrazují slovy „Orgány 
zeměměřictví a katastru“. 

11. V § 4 odst. 3 písmeno d) zní: 
„d) ortofoto České republiky,“. 

12. V § 4 odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), 
které zní: 

„f) údaje ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr 
územní identifikace“).“. 

13. V § 4a odst. 2 se slovo „Správce“ nahrazuje slovy „Zeměměřický úřad jako správce 
databáze“. 

14. V § 4a odst. 4 se číslo „10 000“ nahrazuje číslem „5 000“. 
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15. V § 4a odstavce 5 a 6 znějí: 
„(5) Správce databáze je oprávněn od orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy 

a právnických osob jimi zřízených vyžadovat za účelem vedení databáze data, která tyto orgány 
a právnické osoby spravují, a to 
a) prostorové a popisné informace o geografických objektech vedených v databázi, 
b) výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu,  
c) identifikátory geografických objektů vedených v informačních systémech veřejné správy. 

(6) Orgány státní správy, orgány územní samosprávy a právnické osoby jimi zřízené jsou 
povinny poskytnout potřebná data správci databáze bezplatně.“. 

16. V § 4d odst. 1 a odst. 3 písm. a) se slovo „ortofotomapy“ nahrazuje slovy „ortofota České 
republiky“. 

17. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní: 

„§ 5 
Poskytování výsledků zeměměřických činností 

(1) Zeměměřický úřad poskytuje údaje databáze, ortofota České republiky, státního 
mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně 
jako otevřená data15). To neplatí, jde-li o údaje, k nimž je přístup vyloučen nebo omezen 
z důvodů ochrany kritické infrastruktury podle krizového zákona. 

(2) Zeměměřický úřad poskytuje údaje podle předchozího odstavce a další údaje z 
dokumentovaných výsledků zeměměřických činností, ze spravovaných bází dat a z provozu 
státní sítě permanentních stanic také ve formátech a za podmínek stanovených prováděcím 
právním předpisem. Zeměměřický úřad tyto údaje poskytne bezodkladně, nejpozději do 20 dnů 
od podání žádosti o jejich poskytnutí. Nelze-li požadované údaje poskytnout, oznámí 
Zeměměřický úřad žadateli písemně důvody jejich neposkytnutí. Sdělí-li žadatel do 30 dnů od 
doručení oznámení Zeměměřickému úřadu, že s neposkytnutím nesouhlasí, vydá Zeměměřický 
úřad rozhodnutí ve věci. 

(3)  Ministerstvo obrany poskytuje údaje z dokumentovaných výsledků zeměměřických 
činností a ze spravovaných bází dat určených pro potřeby obrany státu orgánům státní správy, 
orgánům územní samosprávy a dalším subjektům pro výkon jejich působnosti v rozsahu potřeb 
obrany státu, zajišťování bezpečnosti, krizového řízení a integrovaného záchranného systému 
bezplatně. Ministerstvo obrany údaje poskytne bezodkladně, nejpozději do 20 dnů od podání 
žádosti o jejich poskytnutí, a to pouze v nezbytném rozsahu. Nelze-li požadované údaje 
poskytnout, oznámí Ministerstvo obrany žadateli písemně důvody jejich neposkytnutí. Sdělí-li 
žadatel do 30 dnů od doručení oznámení Ministerstvu obrany, že s neposkytnutím nesouhlasí, 
vydá Ministerstvo obrany rozhodnutí ve věci. 
__________ 
15) § 4c zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“. 
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18. V § 6 nadpisu se slova „Poskytování výsledků“ nahrazují slovy „Povinnosti při výkonu“ 
a odstavec 1 se zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3. 
 

19. V § 9 odst. 2 se slova „chráněné území“ nahrazují slovy „ochranné pásmo“ a slova 
„chráněném území“ se nahrazují slovy „ochranném pásmu“. 

20. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní: 

„§ 9a 

(1) Značky bodů základních bodových polí a ochranná pásma značek bodů základních 
bodových polí jsou vedeny v registru územní identifikace jako účelové územní prvky. Editorem 
údajů o značkách bodů základních bodových polí a o ochranných pásmech značek bodů 
základních bodových polí je Zeměměřický úřad. 

(2) O značkách bodů základních bodových polí se v registru územní identifikace vedou  
a)  identifikační údaje, kterými jsou kód, číslo bodu a název bodu, 
b)  lokalizační údaje, kterými jsou souřadnice bodu v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální, 
c)  údaje o vazbách na ostatní územní prvky. 

(3) O ochranných pásmech značek bodů základních bodových polí se v registru územní 
identifikace vedou  
a) identifikační údaje, kterými jsou kód ochranného pásma, číslo bodu a název bodu, 
b)  lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod, 
c)  údaje o vazbách na ostatní územní prvky.“. 

21. V § 12 odstavec 1 zní: 

„(1) Výsledky zeměměřických činností  
a) využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí a pro státní mapová díla,  
b) využívané pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě,  
c) využívané pro státní mapová díla a tvorbu a vedení databázových souborů obsahujících 

prostorové informace pro potřeby obrany státu, 
musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností (dále jen „úřední oprávnění“), není-li dále stanoveno jinak.“. 

22. V § 12 se doplňují odstavce 5 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 16 znějí: 

„(5) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. c) musí být ověřeny, 
že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a dalším podmínkám 
stanoveným na základě § 11 odst. 2. 
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(6) Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako 
součást výkonu jejich působnosti musí být těmito orgány ověřeny, že svými náležitostmi 
a přesností odpovídají právním předpisům a resortním vnitřním aktům řízení vydaným Úřadem. 

(7) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. c) vyhotovené 
Ministerstvem obrany jako součást výkonu jeho působnosti musí být ověřeny, že svými 
náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a resortním vnitřním aktům řízení 
vydaným Ministerstvem obrany. Ověření provádí vojenský útvar nebo vojenské zařízení16) 
(dále jen „vojenský útvar“) stanovené Ministerstvem obrany. 
__________ 
16) § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.“. 
 

23. V § 13 odst. 1 písmena a) a b) znějí: 
„a)  výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu a vedení katastru nemovitostí, 

zejména geometrického plánu, kopie nebo stejnopisu geometrického plánu, nového 
souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice 
pozemku,   

b)  výsledků zeměměřických činností využívaných pro státní mapová díla, nejsou-li 
ověřovány na základě oprávnění podle písmene a), zejména dokumentace o zřízení, 
obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření 
a šetření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl 
a databáze,“. 

24. V § 13 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládají slova „výsledků zeměměřických činností 
využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě, zejména“. 

25. V § 13 odst. 1 písm. d) se za slovo „děl“ vkládají slova „a databázových souborů 
obsahujících prostorové informace“. 

26. V § 14 odst. 6 písm. a) se slova „zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu (dále jen 
„inspektorát“), v jehož působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu; jestliže 
fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky, podává žádost 
Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze“ nahrazují slovem „Úřadu“. 

27. V § 14 se odstavec 7 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.  

28. V § 14a odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „1“. 
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29. V § 15 odst. 5 se slovo „inspektorát“ nahrazuje slovy „zeměměřický a katastrální 
inspektorát (dále jen „inspektorát“)“. 

30. V § 15 odst. 7 se slova „fyzickou osobu ze seznamu“ nahrazují slovy „z rejstříku“ a za 
slovo „oprávněním“ se vkládají slova „fyzickou osobu“. 

31. V § 16 odst. 1 písmena a) a b) znějí: 
„a)  při ověřování výsledků zeměměřických činností jednat odborně, nestranně a vycházet ze 

spolehlivě zjištěného stavu věci, přitom vždy prověřit soulad postupů vyhotovitele 
a náležitostí ověřovaných výsledků zeměměřických činností s právními předpisy, 

b)  při ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální 
technické mapy a ve výstavbě prověřit soulad postupů vyhotovitele s písemně 
dohodnutými podmínkami s objednatelem, pokud tyto podmínky nejsou v rozporu 
s právními předpisy,“.  

32. V § 16 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
„c)  při ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro potřeby obrany státu 

prověřit soulad postupů vyhotovitele s dalšími podmínkami výkonu zeměměřických 
činností stanovenými na základě § 11 odst. 2,“. 

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h). 

33. V § 16 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „v rámci kalendářního roku; 
v případě evidence výsledků zeměměřických činností využívaných pro potřeby obrany 
státu lze namísto katastrálního území uvést označení mapového listu základního státního 
mapového díla vhodného měřítka pokrývajícího území, kde byly zeměměřické činnosti 
vykonány“. 

34. V § 16 odst. 4 písm. a) se za slovo „jméno“ vkládají slova „, popřípadě jména“. 

35. V § 16 odst. 4 písm. b) se slovo „seznamu“ nahrazuje slovem „rejstříku“. 

36. V § 16 odst. 5 věta druhá zní „Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě 
fyzická osoba podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu, který obsahuje údaje podle odstavce 4 písm. a) až c), a opatří 
kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.“. 

37. V § 16 odst. 7 se slova „geometrický plán“ nahrazují slovy „výsledek zeměměřické 
činnosti“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Při vyhotovení stejnopisu výsledku 
zeměměřické činnosti se postupuje přiměřeně podle odstavce 6.“. 
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38. Za § 16 se vkládají nové § 16a až 16c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 17 
a 18 znějí: 

„§ 16a 
Rejstřík fyzických osob s úředním oprávněním  

(1) Úřad a Ministerstvo obrany vedou rejstříky fyzických osob, kterým udělily úřední 
oprávnění (dále jen „rejstřík“).  

(2) Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn: 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení fyzické osoby s úředním oprávněním, 
b) adresa, okres a kraj místa trvalého pobytu, 
c) datum narození, 
d) místo a okres narození, 
e) typ a číslo identifikačního dokladu, 
f) rozsah úředního oprávnění a datum udělení úředního oprávnění, 
g) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v rejstříku, 
h) identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna, 
i) údaj o rozhodnutí o spáchání přestupku na úseku zeměměřictví a den nabytí právní moci, 
j) údaj o rozhodnutí o odejmutí úředního oprávnění a den nabytí právní moci, 
k) datum zániku úředního oprávnění. 

(3) Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě na údaje 
v rejstříku vedeném Úřadem o fyzické osobě s úředním oprávněním v rozsahu podle odstavce 
2 písm. a), b), f) a g).  

(4) Rejstřík vedený Ministerstvem obrany není veřejně přístupný.  

(5) Osoba s úředním oprávněním má právo nahlížet na údaje, které jsou o ní v rejstříku 
vedeny, v plném rozsahu. 

(6) Orgány veřejné moci mohou přistupovat k údajům vedeným v rejstříku v rozsahu 
nezbytném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu jejich působnosti. 

§ 16b 
Ověřování výsledků zeměměřických činností orgány zeměměřictví a katastru 

(1) Ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených orgány zeměměřictví 
a katastru jako součást výkonu jejich působnosti provádějí zaměstnanci těchto orgánů, kteří 
prokázali odbornou způsobilost a byli k této činnosti pověřeni. 

(2) Zaměstnanec orgánu zeměměřictví a katastru je odborně způsobilý k ověřování 
výsledků zeměměřických činností vyhotovených orgány zeměměřictví a katastru jako součást 
výkonu jejich působnosti, pokud  
a) má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského 

studijního programu11a) a poté vykonal v České republice nejméně 5 let odborné praxe 
v zeměměřických činnostech, a 

b) úspěšně složil úřednickou zkoušku v oboru služby zeměměřictví a katastr nemovitostí 
podle jiného právního předpisu17). 
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(3) Zaměstnanec orgánu zeměměřictví a katastru je odborně způsobilý k ověřování 
výsledků zeměměřických činností vyhotovených orgány zeměměřictví a katastru jako součást 
výkonu jejich působnosti také v případě, že je fyzickou osobou s úředním oprávněním. 

(4) Orgán zeměměřictví a katastru vede evidenci výsledků zeměměřických činností, které 
byly ověřeny jako součást výkonu jeho působnosti. Evidence obsahuje  
a) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která zeměměřické činnosti vykonala,  
b) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výsledek zeměměřické činnosti ověřila,  
c) název katastrálního území, kde byly zeměměřické činnosti vykonány,  
d) pořadové číslo ověření v rámci kalendářního roku a  
e) datum ověření. 

(5) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti vyhotoveného orgánem 
zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jeho působnosti se vyznačí textem: „Náležitostmi 
a přesností odpovídá právním předpisům.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis státního 
zaměstnance, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence výsledků 
zeměměřických činností a otisk úředního razítka. 

(6) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě 
vyhotoveného orgánem zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jeho působnosti se 
provádí přiměřeně podle odstavce 5. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě 
státní zaměstnanec podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným 
elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno 
kvalifikované elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření 
výsledku zeměměřické činnosti. 

§ 16c 
Ověřování výsledků zeměměřických činností orgány Ministerstva obrany 

(1) Ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro potřeby obrany státu 
vyhotovených Ministerstvem obrany jako součást výkonu jeho působnosti provádějí vojáci 
v činné službě a občanští zaměstnanci18) zařazení u vojenského útvaru podle § 12 odst. 7, kteří 
prokázali odbornou způsobilost a byli k této činnosti pověřeni. 

(2) Voják v činné službě nebo občanský zaměstnanec je odborně způsobilý k ověřování 
výsledků zeměměřických činností vyhotovených Ministerstvem jako součást výkonu jeho 
působnosti v případě, že je fyzickou osobou s úředním oprávněním. 

(3) Vojenský útvar vede evidenci výsledků zeměměřických činností, které ověřil. Evidence 
obsahuje  
a) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která zeměměřické činnosti vykonala,  
b) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výsledek zeměměřické činnosti ověřila,  
c) název katastrálního území nebo označení mapového listu základního státního mapového 

díla vhodného měřítka pokrývajícího území, kde byly zeměměřické činnosti vykonány,  
d) pořadové číslo ověření v rámci kalendářního roku, a  
e) datum ověření. 

(4) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti využívaného pro potřeby 
obrany státu vyhotoveného Ministerstvem obrany se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností 
odpovídá právním předpisům.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis vojáka v činné službě 
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nebo občanského zaměstnance, datum ověření výsledku zeměměřických činností, číslo 
z evidence výsledků zeměměřických činností a otisk úředního razítka. 

(5) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě 
vyhotoveného Ministerstvem obrany jako součást výkonu jeho působnosti se provádí přiměřeně 
podle odstavce 4. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě voják v činné službě 
nebo občanský zaměstnanec podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří 
kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je 
založeno kvalifikované elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data 
ověření výsledku zeměměřické činnosti. 
__________ 
17) § 35 a násl. zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
18) § 3 odst. 3 a 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.“. 

39. V § 17 odst. 1 zní: 
„(1) Výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu musí být 

dokumentovány v geodetických referenčních systémech závazných na celém území státu.“. 

40. V § 17a odst. 1 písmena b) až e) znějí: 
„b)  zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí značku nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu 

v geodetických údajích bodů bodových polí,  
c)  poruší povinnosti stanovené pro ochranné pásmo značky bodu základního bodového pole,  
d)  na vyzvání nepředloží orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy geodetickou 

část dokumentace skutečného provedení stavby, která tvoří polohopisný obsah 
kartografických děl, 

e)  vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně způsobilá, nebo se podílí na výkonu 
zeměměřické činnosti bez dohledu odborně způsobilé osoby.“. 

41.  V § 17b odst. 2 se písmeno c) zrušuje. 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c). 

42. V § 17b se vkládá nový odstavec 4, který zní: 
„(4) K řízení o přestupku podle odstavce 2 písm. a) a c) je místně příslušný inspektorát, 

v jehož územní působnosti má sídlo katastrální úřad příslušný k převzetí výsledku zeměměřické 
činnosti.“. 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

43. § 19 se zrušuje. 

44. V § 20 odst. 1 písmeno c) zní: 
„c)  podmínky pro poskytování údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností, 

ze spravovaných bází dat a z provozu státní sítě permanentních stanic Zeměměřickým 
úřadem, formy jejich poskytování a úplaty za ně tak, aby celkový příjem z jejich 
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poskytování nepřesahoval náklady na jejich shromažďování, vytváření, reprodukci 
a šíření,“. 

45. V § 20 odst. 1 písm. e) se slova „a náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby 
využívané pro vedení základních státních mapových děl“ nahrazují slovy „nebo orgány 
zeměměřictví a katastru“. 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Úřední oprávnění udělená podle dosavadních právních předpisů se považují za úřední 
oprávnění podle tohoto zákona. 

2. Vyřízení žádosti o poskytnutí dat databáze, které nebylo ukončeno přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

3. Zahájená řízení o přestupku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Zahájená 
řízení o přestupcích podle ustanovení § 17a odst. 1 písm. d) a § 17b odst. 2 písm. c) 
zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
po nabytí účinnosti tohoto zákona zastaví.  

4. Řízení o přestupku, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
dokončí správní orgán místně příslušný podle dosavadních právních předpisů. Pro řízení 
o přestupku, který byl spáchán před nabytím účinnosti tohoto zákona, která budou 
zahájena po nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení o místní příslušnosti 
k řízení o přestupku podle tohoto zákona.  

5. Bylo-li řízení o přestupku pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, postupuje se při přezkumném řízení nebo novém řízení podle tohoto zákona. 

 

Čl. III 
Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 16, 
které nabývá účinnosti dnem 1. července 2023. 
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