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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne      2020, 

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona 

č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., 

zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 

zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona 

č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 42/2019 Sb., 

zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto: 

1. V názvu zákona se slova „Rejstříku trestů“ nahrazují slovy „evidenci trestů a evidenci 

přestupků“. 

2. § 1 a 2 znějí:  

„§ 1 

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) vede  

a) evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a evidenci jiných 

skutečností významných pro trestní řízení, o kterých tak stanoví tento nebo jiný zákon, (dále 

jen „evidence trestů“), a 

b)  evidenci osob, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním přestupku, pokud tak 

stanoví zvláštní právní předpis, a osob uvedených v § 4 odst. 5 zákona o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním jednání 

majícího znaky takového přestupku, (dále jen „evidence přestupků“). 

  

§ 2 

(1) Ministerstvo se při výkonu své působnosti podle tohoto zákona považuje pro účely 

přístupu do informačních systémů veřejné správy za orgán, který se spolupodílí na vyšetřování, 

odhalování a stíhání trestných činů. 

(2) Pro účely vedení evidence trestů a vydávání opisu z evidence trestů (dále jen „opis“), 

výpisu z evidence trestů (dále jen „výpis“) a opisu z evidence přestupků je ministerstvo 

oprávněno ověřovat přesnost osobních údajů. 

(3) Ministerstvo může při plnění svých úkolů v oblasti přípravy a realizace trestní politiky 

a správy justice využívat anonymizované údaje z evidence trestů a evidence přestupků, a to 

i prostřednictvím své výzkumné organizace. 

(4) Ministerstvo může zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro výkon jeho 

působnosti podle tohoto zákona.“. 
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Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje. 

3. V § 2a odst. 1 až 7, § 11b odst. 1, § 16b odst. 1, § 16c odst. 1 úvodní části ustanovení, 

§ 16d odst. 1, § 16d odst. 2 větě první, § 16d odst. 3, § 16f odst. 1 větě první, § 16f odst.  2 

a v § 16g odst. 1 se slova „Rejstřík trestů“ nahrazují slovem „Ministerstvo“. 

4. V § 2a odst. 8 a 9, § 5 větě první, § 8 odst. 1, § 11 odst. 3, § 11a odst. 3, § 11aa odst. 1, 

§ 13 odst. 2 a 3 a v § 16d odst. 3 se slova „Rejstříku trestů“ nahrazují slovem 

„ministerstvu“. 

5. V § 2a odst. 10 se slova „Rejstřík trestů může“ nahrazují slovy „Ministerstvo může“ 

a slova „Rejstřík trestů neprodleně“ se nahrazují slovy „ministerstvo neprodleně“. 

6. § 2b včetně nadpisu zní: 

„§ 2b 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů, které ministerstvo zpracovává pro výkon 

své působnosti podle tohoto zákona v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné 

činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti 

České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, 

vykonává pověřenec určený podle trestního řádu.“. 

7. V nadpisu části druhé, části druhé nadpisu hlavy I a v části druhé nadpisu hlavy II se slovo 

„Rejstříku“ zrušuje. 

8. V § 2c úvodní části ustanovení, § 3 odst. 1, § 4 odst. 1 až 5, § 4a odst. 1 a 2, § 10 odst. 5, 

§ 13 odst. 1 a 5, § 15 odst. 2, § 15a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 16d odst. 1 a 2, 

§ 16e odst. 2 a 3 a v § 16f odst. 3 se slovo „Rejstříku“ zrušuje.   

9. V § 3 odst. 2 a v § 15a odst. 2 se slova „evidence Rejstříku trestů“ nahrazují slovy 

„evidence trestů“. 

10. V § 3 odst. 2 se slova „předané Rejstříku trestů“ nahrazují slovy „o pravomocně 

odsouzených osobách předané“. 

11. V § 4 odst. 2 a 3 a v § 4a odst. 3 se slova „Ministerstva spravedlnosti“ nahrazují slovem 

„ministerstva“. 

12. V § 4 odst. 4, § 9, § 11a odst. 3, § 11aa odst. 1, § 15a odst. 1 závěrečné části ustanovení, 

§ 15a odst. 3 a 5, § 16, § 16a odst. 2, § 16d odst. 2 větě druhé, § 16e odst. 1 až 3 

a v § 16g odst. 2 až 4 se slova „Rejstřík trestů“ nahrazují slovem „ministerstvo“. 
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13. V § 4a odst. 2 se slova „Rejstřík trestů informován“ nahrazují slovy „ministerstvo 

informováno“. 

14. V § 5 se věta poslední zrušuje. 

15. V § 6 písm. c) se text „§ 2 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 1 písm. a)“. 

16. V § 10 odstavce 1 až 3 znějí: 

„(1) Ministerstvo vydá na žádost opis 

a) orgánu činnému v trestním řízení pro potřeby trestního řízení, 

b) Kanceláři prezidenta republiky, týká-li se opis osoby, ohledně níž Kancelář prezidenta 

republiky provádí řízení o žádosti o milost anebo řízení o jmenování nebo podání návrhu na 

jmenování do funkce prezidentem republiky,    

c) cizozemskému justičnímu orgánu, stanoví-li tak tento zákon nebo vyhlášená mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána, 

d) mezinárodnímu soudu, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 

písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a jeho orgánům, a 

e) jinému orgánu nebo osobě, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. 

(2) Ministerstvo může využít opis týkající se osoby, ohledně níž provádí řízení o  

a) stížnosti pro porušení zákona,  

b) uplatnění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, nebo 

c) žádosti o milost. 

(3) Ministerstvo může využít opis i  

a) při provádění úkonů, ke kterým je příslušné podle zákona upravujícího mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána, 

b) jedná-li ve věcech týkajících se výkonu jeho působnosti podle tohoto zákona před soudem, 

nebo  

c) zastupuje-li Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů týkajících se výkonu jeho působnosti 

podle tohoto zákona.“. 

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje. 

17. V § 11 odst. 2 písm. c) a v § 11a odst. 4 se slova „Rejstříku trestů“ nahrazují slovem 

„ministerstva“. 

18. V § 15a odst. 2 se slova „oznámit Rejstříku trestů“ nahrazují slovy „oznámit 

ministerstvu“. 
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19. V § 16b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

20. V § 16c odst. 1 písm. a) se text „§ 2“ nahrazuje textem „§ 1 písm. a)“. 

21. V § 16c odstavec 2 zní: 

„(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se 

týkají, a soudu, dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) se poskytnou na písemnou žádost 

osobě, které se týkají, soudu a orgánu činnému v trestním řízení. Jinému orgánu se tyto údaje 

poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Ministerstvo může údaje a dokumenty 

podle věty první využívat pro výkon své působnosti.“. 

22. V § 16c odst. 3 a v § 16k odst. 3 se slova „na čí žádost se tak stalo“ nahrazují slovy „komu 

byly údaje poskytnuty“. 

23. V § 16f odst. 1 se věta poslední zrušuje. 

24. V § 16f odst. 2 se slova „na žádost Ministerstva spravedlnosti nebo orgánu činného 

v trestním řízení anebo, je-li to zapotřebí, i pro vedení evidence Rejstříku trestů“ nahrazují 

slovy „, je-li to zapotřebí pro výkon jeho působnosti podle tohoto nebo jiného zákona 

nebo na žádost orgánu činného v trestním řízení“. 

25. V § 16h se slova „Rejstříkem trestů“ nahrazují slovy „ministerstvem“. 

26. V § 16i se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Součástí evidence přestupků nejsou údaje 

o pravomocných rozhodnutích o jednáních majících znaky přestupku, kterých se dopustil 

příslušník zpravodajských služeb České republiky, nebo příslušník Policie České 

republiky vybraný v zájmu plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem 

vnitra.“. 

27. V § 16j se vkládá nový odstavec 1, který zní: 

„(1) Ministerstvo může využít opis z evidence přestupků  

a) pro účely řízení o stížnosti pro porušení zákona a o žádosti o milost, 

b) pro provádění úkonů, ke kterým je příslušné podle zákona upravujícího mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána, nebo 

c) jedná-li ve věcech týkajících se výkonu jeho působnosti podle tohoto zákona před soudem, 

nebo zastupuje-li Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů týkajících se výkonu jeho působnosti 

podle tohoto zákona.“. 

Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2 až 8. 
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28. V § 16j odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Rejstřík trestů“ nahrazují slovem 

„Ministerstvo“. 

29. V § 16j odst. 2 se písmeno f) zrušuje.  

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f). 

30. V § 16j odst. 3, 4 a 7 se slova „Rejstřík trestů“ nahrazují slovem „ministerstvo“. 

31. V § 16k odst. 2 se slova „soudu a Ministerstvu spravedlnosti pro účely rozhodování 

o nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem“ nahrazují slovy „a soudu“. 

32. V 16k se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo může údaje podle věty první 

využívat pro účely rozhodování o nároku na náhradu škody způsobené nezákonným 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.“. 

33. V § 17a se slovo „spravedlnosti“ zrušuje a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“. 

34. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který zní: 

„§ 17b 

Při využívání opisu a výpisu a opisu z evidence přestupků ministerstvem se ustanovení 

o žádostech o opis nebo výpis anebo opis z evidence přestupků a jejich evidenci použijí 

obdobně.“. 

 

Čl. II 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Rejstřík trestů se zrušuje. 

2. Pokud jiné právní předpisy mluví o Rejstříku trestů, opisu z evidence Rejstříku trestů nebo 

o výpisu z evidence Rejstříku trestů, rozumí se tím podle povahy věci Ministerstvo 

spravedlnosti, opis z evidence trestů nebo výpis z evidence trestů. 

3. Dosavadní zaměstnanec zařazený k výkonu práce v Rejstříku trestů, který nevykonává 

činnost, kterou zahrnuje státní služba podle zákona o státní službě, se ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona považuje za zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu 

práce v Ministerstvu spravedlnosti. 

4. Dosavadní zaměstnanec zařazený k výkonu práce v Rejstříku trestů, který vykonává činnost, 

kterou zahrnuje státní služba podle zákona o státní službě, a je v pracovním poměru na dobu 

neurčitou, má nárok být na základě systemizace přijat do služebního poměru na dobu 

neurčitou, jestliže 

a) splňuje předpoklady uvedené v § 25 odst. 1 zákona o státní službě, ve znění účinném 

ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 
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b) má podle systemizace vykonávat činnosti podle § 5 zákona o státní službě, ve znění 

účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 

c) požádá o přijetí do služebního poměru ministerstvo písemně do tří měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, a  

d) vykonával v den podání žádosti v uplynulých 5 letech v Rejstříku trestů činnosti podle 

§ 5 zákona o státní službě ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo 

činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky 

zařazených k výkonu práce v Rejstříku trestů, jejichž pracovní poměr skončil přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, vypořádá Ministerstvo spravedlnosti. 

6. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, s nímž byl do dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona příslušný hospodařit Rejstřík trestů, jakož i výkon práv a závazků České republiky, 

který do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajišťoval Rejstřík trestů, přecházejí 

na Ministerstvo spravedlnosti.  

7. Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních 

předpisů, které souvisejí s Rejstříkem trestů, plní a vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona Ministerstvo spravedlnosti. 
 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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