
 

 

 

STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslance Jiřího Strýčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 845) 

 

Vláda na své schůzi dne 1. června 2020 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

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

k tomuto návrhu zákona souhlasné stanovisko.  

Zároveň vláda doporučuje v zájmu budoucí bezproblémové aplikace navrhované 

úpravy zvážit provedení některých dílčích úprav a doplnění navržených přechodných 

ustanovení v dalším legislativním procesu, zejména pak úpravy postavení dosavadních 

zaměstnanců Rejstříku trestů.  

V čl. II bodě 3 návrhu by například neměla být stanovována pouhá fikce statusu 

zaměstnanců zařazených k výkonu práce v Rejstříku trestů, ale měl by být upraven přechod 

výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu 

práce v Rejstříku trestů z Rejstříku trestů na Ministerstvo spravedlnosti. V čl. II bodě 4 by 

se pak po vzoru vládního návrhu novely zákona o podpoře regionálního rozvoje (zrušení 

regionálních rad regionů soudržnosti, sněmovní tisk 780) mělo pro vznik služebního poměru 

zaměstnanců Rejstříku trestů využít obdobně stále účinných přechodných a závěrečných 

ustanovení § 190 až 195, § 196 a 197, § 200 a 201 zákona o státní službě s tím, že lhůty 

tam stanovené by se namísto od 1. července 2015 počítaly ode dne nabytí účinnosti 

navrhovaného zákona. Předložená podoba přechodných ustanovení také neobsahuje 

potřebnou úpravu vzniku služebního poměru (dosavadních) vedoucích zaměstnanců 

Rejstříku trestů, úpravu systemizace Ministerstva spravedlnosti pro příslušný kalendářní rok 

účinné ode dne nabytí účinnosti navrhovaného zákona, od níž bude odvislé vymezení 

služebních a pracovních míst dosavadních zaměstnanců Rejstříku trestů, potřebnou úpravu 

fikce úspěšného vykonání úřednické zkoušky nebo přiznávání výjimek z předpokladu 

vzdělání (dosavadním) zaměstnancům, kteří se při výkonu práce v pracovním poměru 

v Rejstříku trestů dlouhodobě osvědčili, přestože nesplňovali pro požadované činnosti 

předpoklady. 
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V neposlední řadě si vláda dovoluje upozornit, že vzhledem k rozsahu navržených 

změn, tedy především zrušení samotného Rejstříku trestů jako organizační složky státu, 

by bylo z hlediska přehlednosti právního řádu příhodnější, aby byla navrhovaná úprava 

zpracována ve formě samostatného nového zákona, který by nahradil dosavadní zákon 

č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. 
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