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ZÁKON

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení

Čl. I

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,
zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zá-
kona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb.,

zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zá-
kona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zá-
kona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zá-
kona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 7 úvodní části ustanovení se za slo-
vo „zabezpečení“ vkládají slova „ , nestanoví-li se
v tomto zákoně jinak,“.

2. V § 7 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Místní příslušnost okresní správy sociál-
ního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění
a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti podle odstavce 1
písm. c), d) a f) a podle § 39 odst. 1 se řídí místní
příslušností okresní správy sociálního zabezpečení
pro provádění nemocenského pojištění určené roz-
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hodnutím České správy sociálního zabezpečení po-
dle § 83 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění.“.

3. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 81 a 82
zní:

„(4) Orgány sociálního zabezpečení jsou po-
vinny poskytnout na žádost údaje získané při pro-
vádění důchodového pojištění a údaje získané při
výběru pojistného na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to včetně
údajů o jednotlivých občanech a o jejich zdravotním
stavu, řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu
určeným pro operační programy financované
z evropských strukturálních a investičních fondů81),
jsou-li tyto údaje nezbytné k plnění úkolů vyplýva-
jících pro ně z práva Evropské unie82). Tyto údaje je
možno poskytovat v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup. V žádosti musí být
uvedeno ustanovení právního předpisu Evropské
unie, o které se žádost opírá, rozsah požadovaných
údajů a účel, pro který jsou dané údaje požadovány.

81) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/
/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanove-
ních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evrop-
ském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském ná-
mořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006.

82) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském so-
ciálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/
/2006.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 5 až 7.

4. V § 82 odst. 1 a 3 se slova „§ 7 písm. b)“
nahrazují slovy „§ 7 odst. 1 písm. b)“.

5. V § 104b se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) místní příslušností okresní správy sociálního za-
bezpečení pro provádění nemocenského pojiš-
tění delegované rozhodnutím České správy so-
ciálního zabezpečení podle § 83 odst. 6 zákona
o nemocenském pojištění.“.

6. § 127a včetně nadpisu zní:

„§ 127a

Zvláštní postupy k utajení
a zajištění bezpečnosti

(1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských
služeb České republiky, Policie České republiky
a Generální inspekce bezpečnostních sborů a zajištění
bezpečnosti jejich příslušníků lze použít zvláštní po-
stupy při plnění úkolů stanovených tímto zákonem.

(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou
použít
a) příslušníci

1. zpravodajské služby České republiky,

2. Policie České republiky,

3. Generální inspekce bezpečnostních sborů,

4. Hasičského záchranného sboru České repu-
bliky,

b) zpravodajské služby České republiky, Policie
České republiky, Generální inspekce bezpeč-
nostních sborů a Hasičský záchranný sbor Čes-
ké republiky,

c) orgány sociálního zabezpečení.

(3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví
vláda.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. II

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zá-
kona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
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č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zá-
kona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zá-
kona č. 203/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které včetně poznámek pod čarou č. 98
a 99 zní:

„h) poskytuje na žádost způsobem umožňujícím
dálkový přístup řídicím orgánům a koordinač-
nímu orgánu určeným pro operační programy
financované z evropských strukturálních a in-
vestičních fondů98) údaje získané při zabezpe-
čování státní politiky zaměstnanosti, včetně
údajů o jednotlivých fyzických osobách, a o tom,
zda jsou osobami se zdravotním postižením po-
dle § 67 odst. 2, jsou-li tyto údaje nezbytné
k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva
Evropské unie99); v žádosti musí být uvedeno
ustanovení právního předpisu Evropské unie,
o které se žádost opírá, rozsah požadovaných
údajů a účel, pro který jsou dané údaje požado-
vány,

98) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/
/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanove-
ních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evrop-
ském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském ná-
mořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006.

99) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském so-
ciálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/
/2006.“.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písme-
na i) až k).

2. V § 6 odst. 1 písm. i) a v § 8a odst. 1 písm. k)

se za slovo „postižením“ vkládají slova „podle § 68
odst. 1“.

3. V § 6 odst. 2 a § 147d odst. 1 se slova
„písm. h)“ nahrazují slovy „písm. i)“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. III

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojiště-
ní, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona
č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014
Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/
/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 204/
/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 83 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Česká správa sociálního zabezpečení může
na žádost zaměstnavatele nebo z podnětu místně pří-
slušné okresní správy sociálního zabezpečení delego-
vat místní příslušnost pro provádění pojištění včetně
kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v pojiště-
ní stanovenou podle odstavce 1 písm. a) na jinou
okresní správu sociálního zabezpečení, jestliže je to
účelné z hlediska provádění pojištění. Rozhodnutí
o delegaci podle věty první lze vydat jen po před-
chozím projednání se zaměstnavatelem, kterého se
delegace týká; v řízení o delegaci se nepoužije usta-
novení správního řádu o vyjádření účastníků k pod-
kladům rozhodnutí, zahájení tohoto řízení se účast-
níkům zpravidla neoznamuje a v rozhodnutí o dele-

Sbírka zákonů č. 317 / 2015Strana 4276 Částka 135



gaci musí být uvedeno, která okresní správa sociál-
ního zabezpečení dokončí již zahájená řízení. Proti
rozhodnutí o delegaci nelze podat opravné pro-
středky. Při změně okolností, za kterých bylo o de-
legaci rozhodnuto, může Česká správa sociálního
zabezpečení rozhodnout o změně nebo zrušení de-
legace; přitom platí ustanovení věty druhé a třetí ob-
dobně. Rozhodnutí České správy sociálního zabez-
pečení ve věcech delegace se uveřejňují na úředních
deskách dotčených okresních správ sociálního za-
bezpečení a České správy sociálního zabezpečení
a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
přede dnem, od něhož dochází k delegaci anebo ke
změně nebo zrušení delegace.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

2. V § 116 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 78 a 79
zní:

„(5) Orgány nemocenského pojištění sdělují na
žádost řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu
určeným pro operační programy financované
z evropských strukturálních a investičních fondů78)
údaje získané při provádění pojištění, a to včetně
údajů o jednotlivých pojištěncích a o jejich zdravot-
ním stavu, jsou-li tyto údaje nezbytné k plnění úkolů
vyplývajících pro ně z práva Evropské unie79). Tyto
údaje je možno poskytovat v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V žádosti
musí být uvedeno ustanovení právního předpisu
Evropské unie, o které se žádost opírá, rozsah poža-
dovaných údajů a účel, pro který jsou dané údaje
požadovány.

78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/
/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanove-
ních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evrop-
ském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském ná-
mořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006.

79) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském so-
ciálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/
/2006.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 6 až 8.

3. V § 116 odst. 8 se slova „až 6“ nahrazují
slovy „až 7“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů

Čl. IV

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České re-
publiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zá-
kona č. 331/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb. a zákona
č. 205/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4a se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Údaje vedené v Jednotném informačním
systému práce a sociálních věcí mohou být minister-
stvem z tohoto systému poskytovány jen v případech
a za podmínek uvedených v zákoně.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 3 až 5.

2. V § 4a odst. 4 se slova „odstavci 2“ nahrazují
slovy „odstavci 3“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

v z. Bělobrádek v. r.
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318

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. I

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zá-
kon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zá-
kona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona
č. 15/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písmeno f) zní:

„f) státní občanství a datum jeho nabytí nebo po-
zbytí, popřípadě více státních občanství a data
jejich nabytí nebo pozbytí,“.

2. V § 3 odst. 3 písm. i) se za slova „včetně
uvedení“ vkládají slova „čísla jednacího a“ a za slova
„rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti“ se vklá-
dají slova „včetně uvedení čísla jednacího a označení
soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl“.

3. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene j)
doplňují slova „ , datum nabytí právní moci rozhod-

nutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu
včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu
nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu po-
bytu“.

4. V § 3 odst. 3 písm. k), n) a o) a v § 3 odst. 3
písm. p) bodech 2, 5 a 6 se za slovo „příjmení“ vklá-
dají slova „ , rodné příjmení“.

5. V § 3 odst. 3 písm. l) se slova „neexistenci
manželství“ nahrazují slovy „zdánlivém manželství“.

6. V § 3 odst. 3 písm. q) se číslo „10“ nahrazuje
číslem „12“.

7. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene s)
doplňují slova „ , datum nabytí právní moci rozhod-
nutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného
včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu,
který rozhodl o prohlášení za nezvěstného nebo
o zrušení prohlášení za nezvěstného“.

8. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene t)
doplňují slova „ , datum nabytí právní moci rozhod-
nutí soudu o zrušení prohlášení za mrtvého včetně
uvedení čísla jednacího a označení soudu, který roz-
hodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení pro-
hlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li uve-
deno v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého“.

9. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) V informačním systému se o cizincích uve-
dených v § 1 odst. 1 písm. c) vedou tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení, rodné příjmení, je-li známo,

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

d) datum narození,

e) místo a okres narození, v případě narození v ci-
zině, místo, je-li známo, a stát narození,
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f) státní občanství,

g) rodinný stav nebo partnerství,

h) datum úmrtí, je-li známo,

i) agendový identifikátor fyzické osoby pro
agendu evidence obyvatel, pokud mu byl při-
dělen.“.

10. V § 3 odst. 6 se za slovo „Ministerstvo“
vkládají slova „nebo orgán veřejné moci stanovený
jiným zákonem“.

11. V § 3a odst. 1 písmeno a) zní:

„a) k nabytí státního občanství udělením nebo pro-
hlášením, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3
písm. a) až f) a k) až o),“.

12. V § 3a odst. 1 písm. b) se slova „písm. f)“
nahrazují slovy „písm. a) až f)“.

13. V § 3a se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Údaje o pozbytí nebo nabytí cizího stát-
ního občanství v rozsahu § 3 odst. 3 písm. f) krajský
úřad zapíše, pokud jsou mu z jeho úřední činnosti
známy.

(3) Údaje o fyzické osobě, která není vedena
v informačním systému, ale krajský úřad o ní zjistí,
že je státním občanem, krajský úřad zapíše ve stej-
ném rozsahu jako údaje v odstavci 1 písm. a).“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4
a 5.

14. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , pokud nejsou tyto údaje zapsány krajským
úřadem podle § 3a odst. 1 písm. a)“.

15. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , pokud není tento údaj zapsán podle § 6“.

16. V § 6 se slova „písm. i), l) a m)“ nahrazují
slovy „písm. i) a j), § 3 odst. 3 písm. l) a m)“ a slova
„či neexistenci manželství nebo partnerství“ se na-
hrazují slovy „nebo o zdánlivém manželství anebo
o neplatnosti nebo neexistenci partnerství“.

17. V § 7 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) V případě, že osoba zemřela před 1. čer-
vencem 2000 a z úřední činnosti se zjistí, že tato
osoba je v informačním systému vedena s neúplnými
nebo nesprávnými údaji, příslušný obecní úřad obce

s rozšířenou působností dodatečně doplní nebo
opraví pouze údaje o úmrtí.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

18. V § 8 odst. 5 se věty první a druhá nahrazují
větami „Žádost o poskytnutí údajů z informačního
systému může obyvatel podat také osobně ohla-
šovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; v takovém
případě žadatel prokáže svou totožnost a žádost po-
depíše před orgánem příslušným k jejímu převzetí.
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
lze podat i prostřednictvím kontaktního místa ve-
řejné správy8b); v tomto případě musí obyvatel pro-
vést svoji autentizaci pomocí bezpečnostního osob-
ního kódu8c), pokud má bezpečnostní osobní kód
zadán, a identifikaci pomocí čísla elektronicky čitel-
ného identifikačního dokladu.“.

19. V § 8 odst. 7 písm. c) se slova „autentizaci
pro informační systémy veřejné správy“ nahrazují
slovem „identifikaci“.

20. V § 8 odstavec 8 zní:

„(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana,
jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způso-
bilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskyt-
nutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat
člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování
bylo schváleno soudem5e). Za obyvatele může rov-
něž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na zá-
kladě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpi-
sem zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá osoba uve-
dená ve větě první, druhé nebo třetí, musí prokázat
svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na
žádost o poskytnutí údajů.“.

21. V § 8 se za odstavec 9 vkládají nové od-
stavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu
údaje z evidence obyvatel formou přímého přístupu,
a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o obyvateli, který
není jednoznačně identifikován, je-li to potřebné pro
plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování

a) bezpečnosti státu,

b) obrany,

c) veřejné bezpečnosti,

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání
trestných činů,
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e) významného hospodářského nebo finančního
zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti,
nebo

f) ochrany práv osob v řízení před soudem.

(11) Ustanovení zákona o základních registrech
týkající se sdílení dat prostřednictvím jiného infor-
mačního systému veřejné správy se pro účely uve-
dené v odstavci 10 nepoužijí.“.

Dosavadní odstavce 10 až 17 se označují jako od-
stavce 12 až 19.

22. V § 8 odst. 12 větě první se slova „odstav-
ců 8 a 9“ nahrazují slovy „8 až 10“.

23. V § 8 odst. 14 se číslo „11“ nahrazuje čís-
lem „13“.

24. V § 8 odst. 15 se slova „11 a 12“ nahrazují
slovy „13 a 14“.

25. V § 8 odstavec 16 zní:

„(16) Diplomatická mise České republiky nebo
konzulární úřad České republiky, s výjimkou kon-
zulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním
úředníkem, (dále jen „zastupitelský úřad“) a Minis-
terstvo zahraničních věcí k zajištění práv občana,
který se v zahraničí ocitl v ohrožení života nebo
zdraví, je bez finančních prostředků nebo se jinak
ocitl v nouzi nebo v situaci, která vinou přírodní
katastrofy, hromadného neštěstí nebo nepříznivé po-
litické anebo humanitární situace brání v jeho ná-
vratu do vlasti, kontaktování s rodinou nebo jeho
vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v za-
hraničí9d), anebo k zajištění informovanosti příbuz-
ných v případě úmrtí občana v zahraničí využívají
z informačního systému tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa
trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě jiného
zákonného zástupce, sourozenců a manžela,
popřípadě partnera.“.

26. V § 8 se odstavec 18 zrušuje.

Dosavadní odstavec 19 se označuje jako odstavec 18.

27. V § 8b odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „a důvod pro zprostředkování kon-
taktu“ a ve větě druhé se za slovo „datum“ vkládají
slova „a místo“.

28. V § 8b odst. 5 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „a důvod pro zprostředkování kon-
taktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla“ a na
konci odstavce 5 se doplňuje věta „Ministerstvo sdělí
kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly pře-
dány kontaktované osobě.“.

29. V § 8b odstavec 6 zní:

„(6) V případě, že kontaktovanou osobu nelze
v základním registru obyvatel nebo v informačním
systému jednoznačně identifikovat, nemá trvalý po-
byt na území České republiky a zároveň nemá evi-
dován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo
zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlá-
šena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto sku-
tečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě,
že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla roz-
hodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za
mrtvou, a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě
blízké podle odstavce 2 zjistí, že kontaktovaná osoba
byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí
kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí,
popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o pro-
hlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, popří-
padě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl
v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného
uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení ne-
zvěstnosti; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na
jehož území k úmrtí došlo.“.

30. V § 10 odst. 1 větě první se za slova „vede-
na v“ vkládá slovo „základním“ a na konci od-
stavce 1 se doplňuje věta „V případech stanovených
tímto zákonem může být místem trvalého pobytu
sídlo ohlašovny.“.

31. V § 10 odstavec 3 zní:

„(3) Místem trvalého pobytu občana v době
jeho narození nebo v době nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trva-
lého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li
matka nebo osvojitelka na území České republiky
trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka ob-
čanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho
narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí
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soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu
otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství
České republiky určením otcovství, je místem jeho
trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí
státního občanství.“.

32. V § 10 odst. 6 písmeno b) zní:

„b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo,
nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdob-
ným dokladem, který je veřejnou listinou;“.

33. V § 10 odst. 7 se věty první až třetí nahra-
zují větou „Pokud občan při změně místa trvalého
pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem,
oddělí ohlašovna vyznačenou část24) občanského
průkazu a současně občanovi vydá potvrzení
o změně místa trvalého pobytu.“.

34. V § 10 odst. 10 se slova „ , popřípadě pěs-
toun“ nahrazují slovy „nebo fyzická osoba, které
bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu“.

35. V § 10 odst. 11 se slova „jeho podpůrce na
základě smlouvy o nápomoci nebo“ zrušují, slovo
„jejichž“ se nahrazuje slovem „jehož“ a slova „ově-
řené plné moci“ se nahrazují slovy „zvláštní plné
moci s úředně ověřenými podpisy“.

36. V § 10 odstavec 12 zní:

„(12) Občan, který se rozhodl ukončit trvalý
pobyt na území České republiky, sdělí tuto skuteč-
nost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu
nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podo-
bě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9);
to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před
zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského
úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu
datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uzná-
vaným elektronickým podpisem8) nebo dodá pro-
střednictvím datové schránky8a). Za občana může
sdělit ukončení pobytu na území České republiky
rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní
plné moci s úředně ověřenými podpisy9). Dnem
ukončení trvalého pobytu na území České republiky
se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této sku-
tečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější
den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukon-
čení trvalého pobytu na území České republiky.“.

37. V § 10a se slovo „Nemůže-li“ nahrazuje
slovy „Po nabytí státního občanství České republiky
nebo nemůže-li“ a slova „nebo po nabytí státního
občanství České republiky“ se zrušují.

38. V § 10b se na konci textu odstavce 2 do-
plňují slova „nebo v místě svého posledního trvalého
pobytu na území České republiky“.

39. V § 10b odst. 3 větě druhé se slova „opatří
zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb8)“ nahrazují
slovy „podepíše uznávaným elektronickým podpi-
sem8)“.

40. Za § 10b se vkládá nový § 10c, který včetně
poznámky pod čarou č. 28 zní:

„§ 10c

Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba
trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude možné
uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s pouče-
ním28).

28) Například § 23 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, § 46 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád.“.

41. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slovo „neplat-
ných“ vkládá slovo „ , neúplných“.

42. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

„§ 12a

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo
oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedo-
kládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého
pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o obča-
novi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu
na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo
jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva
může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálko-
vým přístupem v katastru nemovitostí.“.

43. V § 13 odst. 3 větě třetí a v § 13 odst. 5 větě
třetí se slovo „obyvatel“ nahrazuje slovy „fyzických
osob“.

44. V § 13a písm. d) se slovo „duplicitní“ na-
hrazuje slovem „nejedinečné“ a slovo „duplicitního“
se nahrazuje slovem „nejedinečného“.

45. V § 13b odst. 1 větě první se slova „a pro-
vádění“ nahrazují slovy „ , provádění a potvrzování“,
ve větě druhé se slovo „obsahuje“ nahrazuje slovem
„tvoří“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta
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„Rodná čísla určená před 1. lednem 2003 lze vést
pouze v listinné podobě.“.

46. V § 13b odst. 2 a v § 13b odst. 5 se za slovo
„provádění“ vkládají slova „a potvrzování“.

47. V § 13b odst. 3 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ , v případě provedení změny z dů-
vodu osvojení lze vést rovněž stupeň osvojení“.

48. V § 13b odst. 3 se na konci textu písmene i)
doplňují slova „ , pokud byl přidělen“.

49. V § 13b se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena j) až l), která znějí:

„j) obrazový záznam dokladu o rodném čísle [§ 15
písm. b)], pokud jej má ministerstvo k dispozi-
ci,

k) záznam o ověření, osvědčení nebo potvrzení
změny rodného čísla, včetně data jeho vydání,

l) poznámku, kterou vytváří a využívá správce re-
gistru rodných čísel.“.

50. V § 13b odst. 5 se za slova „k ověřování“
vkládají slova „a osvědčování“.

51. V § 13b se na konci odstavce 7 doplňuje
věta „Uvedený postup se nepoužije v případě,
jsou-li sestavy poskytovány způsobem umožňujícím
dálkový přístup prostřednictvím sítě elektronických
komunikací se zajištěním zpětné komunikace s výde-
jovým místem.“.

52. V § 14 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

53. V § 14 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „a)
až c)“ nahrazují slovy „a) a b)“.

54. V § 14 odst. 1 písm. c) bodě 5 se slova „kte-
rým toto povolení podle zvláštního právního před-
pisu14b) vydalo,“ zrušují.

55. V § 14 odst. 1 písm. c) bodě 6 se slovo „po-
licie“ nahrazuje slovy „Policie České republiky (dále
jen „policie“)“.

56. V § 15 se na konci písmene d) doplňuje
slovo „nebo“.

57. V § 15 písmeno e) zní:

„e) doklad vydaný podle zvláštního právního před-
pisu14b), 14f), pokud je v něm rodné číslo uve-
deno.“.

58. V § 15 se písmeno f) zrušuje.

59. V § 16 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „nezletilé fyzické osoby“.

60. V § 17 odst. 2 písm. c) se za slovo „osvo-
jení“ vkládají slova „nezletilé fyzické osoby“.

61. V § 17 odst. 3 se za slovo „neprovede“
vkládají slova „u osvojení zletilé fyzické osoby
a u osvojení nezletilé fyzické osoby, jestliže se u té-
hož osvojence a týchž osvojitelů mění stupeň osvo-
jení, a“.

62. V § 17 odst. 6 se za slova „každá z“ vkládá
slovo „žijících“.

63. V § 17a se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g) adresu pro doručování,

h) datum sepsání žádosti.“.

64. V § 17a odst. 3, § 17b odst. 1 písm. d), § 17c
odst. 2 písm. d) a v § 17ca odst. 2 písm. d) se slova
„podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo
člen domácnosti, jejichž“ nahrazují slovy „člen do-
mácnosti, jehož“.

65. V § 17a odst. 3 se slovo „ , podpůrce“ zru-
šuje.

66. V § 17a odst. 6, § 17b odst. 4, § 17c odst. 5
a v § 17ca odst. 5 se slova „podpůrci na základě
smlouvy o nápomoci nebo členu domácnosti, je-
jichž“ nahrazují slovy „členu domácnosti, jehož“
a slovo „občana“ se nahrazuje slovy „fyzické oso-
by“.

67. V § 17a odst. 7 se slova „přiděleném rod-
ném čísle fyzické osobě“ nahrazují slovy „rodném
čísle do vlastních rukou fyzické osoby“.

68. V § 17b odst. 1 písm. a), § 17c odst. 2
písm. a) a v § 17ca odst. 2 písm. a) se za slovo „pří-
jmení,“ vkládají slova „rodné příjmení,“.

69. V § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2
písm. d) a v § 17ca odst. 2 písm. d) se slova „ , pod-
půrce na základě smlouvy o nápomoci“ zrušují.

70. V § 17b odst. 3 větě třetí se slovo „duplicit-
ního“ nahrazuje slovem „nejedinečného“.

71. V § 17c odst. 4 závěrečná část ustanovení
zní: „V případě uvedeném v písmenu a) nebo b) mi-
nisterstvo vydá doklad o rodném čísle, ve kterém
osvědčí správnost přiděleného rodného čísla.“.
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72. V § 17ca se na konci odstavce 2 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) datum sepsání žádosti.“.

73. V § 17ca se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo provede o vydání potvrzení
o změně rodného čísla podle odstavce 4 písm. a) v re-
gistru záznam s uvedením data vydání potvrzení.“.

74. V § 23a odst. 1 se slova „Ministerstvo vy-
užívá“ nahrazují slovy „Ministerstvo, krajské úřady,
obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční
úřady využívají“ a na konci textu odstavce 1 se do-
plňují slova „ , počátek pobytu, popřípadě datum
ukončení pobytu na území České republiky, a ro-
dinný stav nebo partnerství“.

75. V § 23a se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Ministerstvo, obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností a matriční úřady pro plnění úkolů
v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel využívají
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dál-
kový přístup, pokud je to technicky možné, údaje
vedené

a) v informačním systému evidence občanských
průkazů v rozsahu jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, místo a okres narození,
popřípaděmísto a stát narození, pokud se občan
narodil v zahraničí, číslo, popřípadě sérii občan-
ského průkazu, označení úřadu, který občanský
průkaz vydal, datum skončení platnosti občan-
ského průkazu, čísla, popřípadě série ztrace-
ných, odcizených, zničených nebo neplatných
občanských průkazů a datum ohlášení ztráty,
odcizení nebo zničení občanského průkazu,

b) v informačním systému evidence cestovních do-
kladů v rozsahu jméno, popřípadě jména, pří-
jmení, rodné číslo, místo a okres narození, po-
případě místo a stát narození, pokud se občan
narodil v zahraničí, číslo a druh cestovního do-
kladu, datum vydání, datum převzetí a datum
skončení platnosti cestovního dokladu, ozna-
čení orgánu, který cestovní doklad vydal, pro-
dloužení platnosti cestovního dokladu, číslo,
druh, datum vydání a datum skončení platnosti
ztraceného, odcizeného nebo neplatného ces-

tovního dokladu a datum a místo nahlášení jeho
ztráty nebo odcizení,

c) v informačním systému Ústřední evidence fy-
zických osob, které nabyly nebo pozbyly státní
občanství České republiky, v rozsahu jméno,
popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, po-
hlaví, datum narození, popřípadě rodné číslo,
dosavadní státní občanství, okres místa trvalého
pobytu, datum a způsob nabytí nebo pozbytí
státního občanství České republiky.

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 lze z jednotli-
vých informačních systémů využít pouze v rozsahu
nezbytně nutném pro provedení příslušného
úkonu.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

76. Za § 23b se vkládá nový § 23c, který zní:

„§ 23c

Ministerstvo převede údaje o obyvatelích ve-
dené v informačním systému podle § 3 odst. 3, 4
a 7 nejpozději ke dni 30. června 2016 do samostat-
ného datového souboru. Ministerstvo může tyto
údaje využívat pro potřeby odstraňování nesouladů
údajů v jím vedených informačních systémech.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Údaj o datu nabytí nebo pozbytí státního
občanství u občana, jehož státní občanství bylo do
informačního systému evidence obyvatel zapsáno
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, obecní
úřad obce s rozšířenou působností do informačního
systému evidence obyvatel zapíše, jestliže se uživatel
při využívání údajů v informačním systému evidence
obyvatel o této skutečnosti dozví. Ustanovení § 7
odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po-
užije obdobně.

2. Pokud osoba narozená před 1. lednem 1900
nemá v informačním systému evidence obyvatel ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona uveden údaj
o prohlášení za nezvěstného, o úmrtí nebo o prohlá-
šení za mrtvého, označí se všechny údaje vedené
k této osobě jako nesprávné.
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ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o občanských
průkazech

Čl. III

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průka-
zech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona
č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění
takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České repu-
bliky a o změně některých zákonů (zákon o státním ob-
čanství České republiky).“.

2. V § 2 odst. 5, § 5 odst. 2 úvodní části usta-
novení a v § 10 odst. 2 písm. b) se slovo „udělením“

zrušuje.

3. V § 3 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

„(7) Do kontaktního elektronického čipu lze
zapsat kryptografické klíče spolu s certifikátem slou-
žícím k autentizaci držitele občanského průkazu vůči
informačním systémům, vydaným akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb25), (dále jen
„autentizační certifikát“) odpovídajícím těmto klí-
čům. K zápisu kryptografických klíčů a autentizač-
ního certifikátu je oprávněn pouze držitel občan-
ského průkazu.

25) § 2 písm. j) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8
a 9.

4. V § 3a odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „využívat prostřednictvím“ vkládají slova „in-
formačního systému“.

5. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Občanský průkaz vydává obecní úřad
obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze
úřad městské části určený Statutem hlavního města
Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností“), u něhož občan podal žádost o jeho vy-
dání.“.

6. V § 4 odst. 2 větě poslední se za slova „da-
tové schránky“ vkládá slovo „občana“ a na konci
textu věty poslední se doplňuje slovo „občana“.

7. V § 4 odst. 3 větě první se za slova „občan u“
vkládá slovo „kteréhokoliv“ a slova „příslušného po-
dle odstavce 1“ se zrušují.

8. V § 4 odst. 4 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „O vydání občanského průkazu za občana star-
šího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti,
jehož oprávnění k zastupování občana bylo schvá-
leno soudem24).“.

9. V § 4a odst. 2 se věta poslední zrušuje.

10. V § 4a odstavec 4 zní:

„(4) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2
písm. a) a b) se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání
žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností. Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c)
vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností
do 15 dnů ode dne podání žádosti.“.

11. V § 5 odst. 2 písm. a), § 6 odst. 1 větě druhé
a v § 7 odst. 4 se slova „udělením podle § 4 odst. 1
písm. d)“ zrušují.

12. V § 8 odst. 1 větě druhé se slovo „zvolí“
nahrazuje slovem „zadá“.

13. V § 8 odst. 2 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „Převzít občanský průkaz za občana staršího
15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění
k zastupování občana bylo schváleno soudem24).“.

14. V § 8 odstavec 4 zní:

„(4) Občanský průkaz převezme občan nebo
osoby uvedené v odstavci 2 u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, u kterého byla podána žá-
dost o vydání občanského průkazu. Občanský prů-
kaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) lze převzít
i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
který občan uvedl v žádosti.“.

15. V § 8a odst. 3 se slovo „identifikace“ na-
hrazuje slovem „autentizace“.

16. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „ , popřípadě

Sbírka zákonů č. 318 / 2015Strana 4284 Částka 135



podpůrcem na základě smlouvy o nápomoci“ zrušují
a slovo „jejichž“ se nahrazuje slovem „jehož“.

17. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Doba platnosti občanského průkazu uve-
deného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) je

a) 10 let,

b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu
mladšímu 15 let, nebo

c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu
staršímu 70 let.“.

18. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) ukončením trvalého pobytu na území České re-
publiky.“.

19. V § 12 odst. 2 se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

20. V § 14 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) požádat o vydání občanského průkazu po do-
vršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
dosáhl věku 15 let, pokud má trvalý pobyt na
území České republiky a nemá občanský prů-
kaz,“.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písme-
na f) až h).

21. V § 16 odst. 3 se slova „písm. e)“ nahrazují
slovy „písm. f)“.

22. V § 16 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností,
který v blokovém řízení projednal přestupek podle
§ 16a odst. 1 písm. b) až i) a l) až n), nahlásí tuto
skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností podle § 16a odst. 2 věty první.“.

23. V § 16a odst. 1 písmeno g) zní:

„g) ani po opakované výzvě se nedostaví k prove-
dení úkonů souvisejících s vydáním občanského
průkazu nebo tyto úkony neprovede,“.

24. V § 16a odst. 2 se věta první nahrazuje vě-
tami „K řízení o přestupcích podle odstavce 1
písm. a) až n) je v prvním stupni příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním
obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu; není-li
občan hlášen k trvalému pobytu na území České
republiky, přestupek projedná obecní úřad obce

s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho
posledního trvalého pobytu na území České repu-
bliky, a pokud občan trvalý pobyt na území České
republiky neměl nebo jej nelze zjistit, přestupek pro-
jedná Magistrát města Brna. K projednání přestupků
podle odstavce 1 písm. b) až i) a l) až n) v blokovém
řízení je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou
působností, u něhož občan podal žádost o vydání
občanského průkazu.“.

25. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Evidence občanských průkazů je vedena
na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje tyto
údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená
podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, po-
kud jsou zapsané v občanském průkazu,

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro
agendu občanských průkazů držitele,

c) datum, místo a okres narození a u občana, který
se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,

d) pohlaví,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého
pobytu na území České republiky,

h) rodinný stav nebo registrované partnerství, po-
kud jsou zapsané v občanském průkazu,

i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení
svéprávnosti,

j) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

k) datum vydání a datum převzetí občanského
průkazu,

l) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,

m) datum skončení platnosti a datum skartace ob-
čanského průkazu,

n) digitální zpracování podoby občana a jeho pod-
pisu,

o) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud
jsou zapsané v občanském průkazu,

p) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhod-
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nutí uveden jako den smrti nebo den, který ob-
čan prohlášený za mrtvého nepřežil,

q) aktuální bezpečnostní osobní kód v šifrované
podobě, která k němu neumožňuje přístup, a da-
tum jeho změny,

r) datum a čas zablokování a odblokování elektro-
nické autentizace občanského průkazu,

s) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených,
zničených nebo neplatných občanských prů-
kazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo
zničení občanského průkazu,

t) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu
a pro každé potvrzení o občanském průkazu
dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej
vydal,

u) číslo žádosti o vydání občanského průkazu,

v) žádost o vydání občanského průkazu v elektro-
nické podobě,

w) datum a čas elektronické identifikace držitele
občanského průkazu, subjekt a místo provádě-
jící identifikaci,

x) číslo kontaktního elektronického čipu,

y) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor
datové schránky, je-li tato datová schránka zpří-
stupněna.“.

26. V § 17 odst. 3 se slova „odst. 1“ nahrazují
slovy „odst. 1 a 2“ a na konci písmene d) se tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která
znějí:
„e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného

subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence
občanských průkazů prostřednictvím informač-
ního systému základních registrů,

f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zá-
kona.“.

27. V § 17a se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Matriční úřad je dále zpracovatelem údaje
o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho
platnosti a označení úřadu, který jej vydal.“.

28. V § 17a se na konci odstavce 4 doplňuje
věta „Policie je dále zpracovatelem údaje o čísle po-
tvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti
a označení úřadu, který jej vydal.“.

29. V § 17a odst. 5 se číslo „50“ nahrazuje
číslem „15“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují
slova „ , s výjimkou údajů o bezpečnostním osobním

kódu uvedených v § 17 odst. 2 písm. q), které se
vedou pouze po dobu platnosti občanského prů-
kazu“.

30. V § 17a odst. 6 písm. a) se slova „čísla vy-
daných potvrzení o změně místa trvalého pobytu,
čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisova-
ných do občanského průkazu a důvod jejich vy-
dání,“ zrušují.

31. V § 17b se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností využívají pro účely vydávání občan-
ských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a b)
speciální aplikační program, který zajišťuje sběr dat
na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností
pro potřeby výrobce k personalizaci dokladů, pře-
dání dokladů držitelům a jejich reklamaci.“.

32. V § 18 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu
údaje z evidence občanských průkazů formou pří-
mého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o ob-
čanovi, který není jednoznačně identifikován, je-li to
potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při za-
jišťování

a) bezpečnosti státu,

b) obrany,

c) veřejné bezpečnosti,

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání
trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního
zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti,
nebo

f) ochrany práv osob v řízení před soudem.

(3) Ustanovení zákona o základních registrech
týkající se sdílení dat prostřednictvím jiného infor-
mačního systému veřejné správy se pro účely uve-
dené v odstavci 2 nepoužijí.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

33. V § 18 odst. 5 se slova „písm. k)“ nahrazují
slovy „písm. s)“.

34. V § 18a odst. 1 se věta druhá nahrazuje vě-
tou „Údaje uvedené v § 17 odst. 3 písm. e) a f) se
poskytují za období posledních 2 let.“.
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35. V § 23a se slova „měst Brna, Ostravy
a Plzně“ nahrazují slovy „města Brna“.

36. V § 24b odst. 2 se věta první zrušuje.

37. V § 24c odst. 1 se slova „nebo zničení ob-
čanského průkazu“ nahrazují slovy „ , zničení ob-
čanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu
trvalého pobytu“.

38. V § 24c odst. 2 se slova „místně přísluš-
nému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností“ zrušují.

39. V § 26 se na konci písmene f) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) náležitosti kryptografických klíčů a autentizač-
ního certifikátu včetně bezpečnostních zásad
pro jeho užití.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna
2017 uveden údaj o místu trvalého pobytu, nepoz-
bývá takový občanský průkaz platnosti ukončením
trvalého pobytu na území České republiky.

2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince
2015 nelze podat žádost o vydání občanského prů-
kazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem ani je předat. V této době může
občan požádat o vydání občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc,
za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.
V tomto případě nemá občan povinnost požádat
současně o vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o cestovních
dokladech

Čl. V

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb.,
zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zá-
kona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona

č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zá-
kona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 2 se slovo „ponechávat“ nahra-
zuje slovem „požadovat“ a část věty za středníkem
včetně středníku se zrušuje.

2. V § 3 odst. 1 se za větu první vkládá věta
„Občan může použít k překročení vnější hranice
cestovní doklad jiného státu, pokud je také jeho ob-
čanem.“.

3. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Žádá-li občan o vydání cestovního pasu
v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.“.

4. V § 5 odst. 5 písm. a) se slova „ , cestovního
průkazu“ zrušují.

5. V § 5 odst. 5 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a na konci textu písmene b) se doplňují slova
„a cestovního průkazu“.

6. V § 11 odst. 1 se slova „obsahující strojově
čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji“ zru-
šují.

7. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

8. V § 11 odst. 2 se slova „a 2“ zrušují.

9. § 12 včetně nadpisu zní:

„§ 12

Cestovní pas

(1) Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad
obce s rozšířenou působností a v hlavním městě
Praze úřad městské části určený Statutem hlavního
města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou
působností“), u něhož občan podal žádost o jeho
vydání (§ 19).

(2) Pokud občan podal žádost o vydání cestov-
ního pasu u zastupitelského úřadu, s výjimkou kon-
zulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním
úředníkem, vydá cestovní pas obecní úřad obce s roz-
šířenou působností příslušný podle místa trvalého
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pobytu občana nebo jeho posledního trvalého po-
bytu na území České republiky.

(3) Pokud občan neměl trvalý pobyt na území
České republiky nebo pokud jej nelze zjistit, vydá
cestovní pas Magistrát města Brna.“.

10. V § 17 odst. 8 se slova „podpůrce na zá-
kladě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti,
jejichž“ nahrazují slovy „člen domácnosti, jehož“.

11. § 19 včetně nadpisu zní:

„§ 19

Místo podání žádosti

(1) Žádost o vydání cestovního dokladu a žá-
dost o provedení změn údajů v cestovním dokladu se
podávají na tiskopisech stanovených podle § 20
odst. 8 u orgánu příslušného k vydání cestovního
dokladu nebo u zastupitelského úřadu.

(2) Žádost o vydání cestovního pasu podá ob-
čan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzu-
lárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu
ve zkrácené lhůtě (§ 5 odst. 3) nelze podat u zastupi-
telského úřadu.

(3) Jde-li o jiný cestovní doklad na základě
mezinárodní smlouvy, žádost podle odstavce 1 se
podá u orgánu příslušného k jeho vydání.“.

12. V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Žádá-li občan o vydání cestovního do-
kladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji, vyřizuje žádost orgán přísluš-
ný k vydání tohoto dokladu nebo zastupitelský úřad,
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorár-
ním konzulárním úředníkem, s využitím údajů ve-
dených v základním registru obyvatel (dále jen „re-
gistr obyvatel“), agendovém informačním systému
evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“),
agendovém informačním systému evidence občan-
ských průkazů (dále jen „evidence občanských prů-
kazů“), evidenci cestovních dokladů (§ 29) a evidenci
diplomatických a služebních pasů (§ 29a). Při vyři-
zování žádosti se současně pořídí biometrické údaje
občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční
podpis občana určený k dalšímu digitálnímu zpraco-
vání.“.

13. V § 20 odst. 4 se slova „evidence obyvatel“

nahrazují slovy „registru obyvatel, evidence obyva-
tel, evidence občanských průkazů“.

14. V § 20 odst. 8 se slova „nebo služební pas“
nahrazují slovy „pas, služební pas nebo cestovní prů-
kaz“.

15. V § 21 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta
„Žadatel je rovněž povinen předložit podklady pro
zjištění údajů, o jejichž správnosti vznikly důvodné
pochybnosti, jestliže je to pro ověření správnosti
údajů nezbytné.“.

16. V § 21 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Řízení o vydání cestovního pasu ve zkrá-
cené lhůtě orgán příslušný k vydání cestovního do-
kladu zastaví, jestliže při podání žádosti u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností nebylo možné
ověřit správnost údajů zpracovaných v žádosti.“.

17. V § 21a odst. 2 se slova „písm. b) bod 9“
nahrazují slovy „písm. p)“.

18. § 21b včetně nadpisu zní:

„§ 21b

Kontrola funkčnosti nosiče dat
s biometrickými údaji

Obecní úřad obce s rozšířenou působností pro-
věří při převzetí každého cestovního pasu od minis-
terstva technickou funkčnost nosiče dat s biometric-
kými údaji. Zjistí-li, že nosič dat je technicky ne-
funkční, vrátí neprodleně takový cestovní pas minis-
terstvu, které zajistí výrobu nového cestovního
pasu.“.

19. V § 22 odst. 1 písm. c) se za slovo „ome-
zena“ vkládají slova „tak, že není způsobilý k pře-
vzetí cestovního dokladu“ a slova „podpůrce na zá-
kladě smlouvy o nápomoci anebo člen domácnosti,
jejichž“ se nahrazují slovy „člen domácnosti, jehož“.

20. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocně-
nec na základě plné moci s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele.“.

21. V § 22 odstavec 2 zní:

„(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna
osobně se dostavit k převzetí cestovního dokladu
k orgánu, u kterého podala žádost o jeho vydání.
Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může převzít
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i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
který uvedla v žádosti. Pokud podala žádost o vydání
cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej
převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností příslušného k jeho vydání (§ 12). Zastupitelský
úřad může předat cestovní pas osobě uvedené v od-
stavci 1 rovněž prostřednictvím vedoucího honorár-
ního konzulárního úřadu.“.

22. V § 29 odstavce 2 až 5 znějí:

„(2) Evidence cestovních dokladů je vedena na
prostředcích výpočetní techniky a obsahuje tyto
údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená
podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, po-
kud jsou zapsané v cestovním dokladu, rodné
příjmení,

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro
agendu cestovních dokladů držitele,

c) rodné číslo držitele,

d) datum, místo a okres narození, u občana, který
se narodil v cizině, pouze stát narození,

e) pohlaví,

f) státní občanství,

g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření
manželství,

h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení
svéprávnosti,

i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého
pobytu na území České republiky,

j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhod-
nutí uveden jako den smrti nebo den, který ob-
čan prohlášený za mrtvého nepřežil,

k) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

l) datum vydání cestovního dokladu,

m) datum převzetí cestovního dokladu,

n) datum skončení platnosti cestovního dokladu,

o) označení orgánu, který cestovní doklad vydal,

p) digitální zpracování fotografie a podpisu drži-
tele podle § 21a odst. 2,

q) prodloužení doby platnosti cestovního do-
kladu,

r) žádost o vydání cestovního dokladu:

1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s bio-
metrickými údaji,

2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního
dokladu podle bodu 1, včetně digitálního
zpracování fotografie a podpisu žadatele,

3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání
cestovního dokladu se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,

s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy
údajů v nosiči:
1. číslo nosiče dat,

2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí
údajů uložených na nosiči dat v souladu
s tímto zákonem,

3. data pro ověřování elektronického podpisu
osoby, která vložila údaje do nosiče dat,

t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení
platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplat-
ného cestovního dokladu a datum a místo ohlá-
šení jeho ztráty nebo odcizení,

u) omezení spočívající v zákazu vycestování do za-
hraničí:
1. označení orgánu, který uložil omezení spo-
čívající v zákazu vycestování do zahraničí,

2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl
orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo
který tento orgán podle zvláštního právního
předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí
cestovního dokladu,

3. datum odepření vydání cestovního dokladu,

4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné
číslo občana, k němuž se vztahují údaje
o omezení spočívajícím v zákazu vycestování
do zahraničí,

v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor
datové schránky, je-li tato datová schránka zpří-
stupněna.

(3) V evidenci cestovních dokladů se při posky-
tování údajů podle § 30 odst. 6 a 7 vedou rovněž
záznamy o přístupech do tohoto informačního
systému, které obsahují údaje o:

a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,

b) datu a čase poskytnutí údajů,

c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro
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agendu cestovních dokladů držitele, jehož údaje
jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je
pro vyhledání tohoto držitele rozhodující, při-
čemž vyhledání příslušného držitele se usku-
teční prostřednictvím dalších držitelů, pro něž
je rozhodující údaj společný,

d) důvodu přístupu do evidence cestovních do-
kladů,

e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného
subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence
cestovních dokladů prostřednictvím informač-
ního systému základních registrů,

f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zá-
kona.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3
se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do
uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestov-
ního pasu ministerstvu; po uplynutí této lhůty je
správce evidence cestovních dokladů podle od-
stavce 1 povinen neprodleně pořízené biometrické
údaje zlikvidovat.

(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r)
bodech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. s), t) a v) se ucho-
vávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestov-
ního dokladu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. u)
se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající
v zákazu vycestování do zahraničí.“.

23. V § 29a odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Evidence diplomatických a služebních
pasů je vedena na prostředcích výpočetní techniky
a obsahuje tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená
podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, po-
kud jsou zapsané v cestovním dokladu,

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro
agendu cestovních dokladů držitele,

c) rodné číslo držitele,

d) datum, místo a okres narození, u občana, který
se narodil v cizině, pouze stát narození,

e) pohlaví,

f) státní občanství,

g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření
manželství,

h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení
svéprávnosti,

i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého
pobytu na území České republiky,

j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhod-
nutí uveden jako den smrti nebo den, který ob-
čan prohlášený za mrtvého nepřežil,

k) číslo a druh vydaného diplomatického nebo slu-
žebního pasu,

l) datum vydání diplomatického nebo služebního
pasu,

m) datum převzetí diplomatického nebo služeb-
ního pasu,

n) datum skončení platnosti diplomatického nebo
služebního pasu,

o) označení orgánu, který diplomatický nebo slu-
žební pas vydal,

p) digitální zpracování fotografie a podpisu drži-
tele podle § 21a odst. 2,

q) prodloužení doby platnosti diplomatického
nebo služebního pasu,

r) žádost o vydání diplomatického nebo služeb-
ního pasu:

1. číslo žádosti o vydání diplomatického a slu-
žebního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji,

2. údaje obsažené v žádosti o vydání diploma-
tického nebo služebního pasu podle bodu 1,
včetně digitálního zpracování fotografie
a podpisu žadatele,

3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání
diplomatického nebo služebního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s bio-
metrickými údaji,

s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy
údajů v nosiči:

1. číslo nosiče dat,

2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí
údajů uložených na nosiči dat v souladu
s tímto zákonem,

3. data pro ověřování elektronického podpisu
osoby, která vložila údaje do nosiče dat,

t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení
platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplat-
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ného cestovního dokladu a datum a místo ohlá-
šení jeho ztráty nebo odcizení,

u) omezení spočívající v zákazu vycestování do za-
hraničí:

1. označení orgánu, který uložil omezení spo-
čívající v zákazu vycestování do zahraničí,

2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl
orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo
který tento orgán podle zvláštního právního
předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí
cestovního dokladu,

3. datum odepření vydání cestovního dokladu,

4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné
číslo občana, k němuž se vztahují údaje
o omezení spočívajícím v zákazu vycestování
do zahraničí,

v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor
datové schránky, je-li tato datová schránka zpří-
stupněna.

(3) V evidenci diplomatických a služebních
pasů se při poskytování údajů podle § 30 odst. 6 ve-
dou rovněž záznamy o přístupech do tohoto infor-
mačního systému, které obsahují údaje o:

a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,

b) datu a čase poskytnutí údajů,

c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro
agendu diplomatických a služebních pasů drži-
tele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném
údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele
rozhodující, přičemž vyhledání příslušného
držitele se uskuteční prostřednictvím dalších
držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,

d) důvodu přístupu do evidence diplomatických
a služebních pasů,

e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného
subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence
cestovních dokladů prostřednictvím informač-
ního systému základních registrů,

f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zá-
kona.“.

24. V § 29a se za odstavec 3 vkládá nový od-
stavec 4, který zní:

„(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3
se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do
uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestov-
ního dokladu Ministerstvu zahraničních věcí; po

uplynutí této lhůty je správce evidence diplomatic-
kých a služebních pasů povinen neprodleně pořízené
biometrické údaje zlikvidovat.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

25. V § 29a odstavec 5 zní:

„(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r)
bodech 1 a 2 a v písm. s), t) a v) se uchovávají po
dobu 15 let od skončení platnosti cestovního
dokladu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. u) se
uchovávají po dobu trvání omezení spočívající v zá-
kazu vycestování do zahraničí.“.

26. V § 30 odstavec 1 zní:

„(1) Zpracovatelem údajů v evidenci cestovních
dokladů je pro ministerstvo orgán příslušný k vydání
cestovního dokladu s výjimkou diplomatických a slu-
žebních pasů. Zpracovatelem údajů podle § 29
odst. 2 písm. k), l) a s) je v případě cestovního pasu
ministerstvo, které je získává od výrobce. Zpracova-
telem údajů podle § 29 odst. 2 písm. m) je pro mi-
nisterstvo zastupitelský úřad, je-li cestovním dokla-
dem cestovní pas, který občanovi předal. Zpracova-
telem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t) je pro minis-
terstvo zastupitelský úřad, jestliže mu ztráta nebo
odcizení cestovního dokladu byla ohlášena.“.

27. V § 30 odst. 3 a 4 se za slova „Ministerstvo
zahraničních věcí“ vkládají slova „ , zastupitelské
úřady“.

28. V § 30 odst. 4 se na konci písmene j) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které
zní:

„k) rodinný stav nebo registrované partnerství, da-
tum uzavření manželství.“.

29. V § 30 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 až 8, které znějí:

„(5) Pro výkon státní správy na úseku cestov-
ních dokladů využívá ministerstvo, Ministerstvo za-
hraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady
obcí s rozšířenou působností z evidence občanských
průkazů tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení,

b) digitální zpracování podoby občana,

c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

d) datum skončení platnosti občanského průkazu,

e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených,
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zničených nebo neplatných občanských prů-
kazů.

(6) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností využívají pro účely vydávání cestov-
ních pasů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) speciální
aplikační program, který zajišťuje sběr dat na obec-
ních úřadech obcí s rozšířenou působností pro po-
třeby výrobce k personalizaci cestovních pasů, pře-
dání cestovních pasů držitelům a případnou rekla-
maci.

(7) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu
údaje z evidence cestovních dokladů formou pří-
mého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o ob-
čanovi, který není jednoznačně identifikován, je-li to
potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při za-
jišťování

a) bezpečnosti státu,

b) obrany,

c) veřejné bezpečnosti,

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání
trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního
zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti,
nebo

f) ochrany práv osob v řízení před soudem.

(8) Ustanovení zákona o základních registrech
týkající se sdílení dat prostřednictvím jiného infor-
mačního systému veřejné správy se pro účely uve-
dené v odstavci 7 nepoužijí.“.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako od-
stavce 9 až 14.

30. V § 30 odst. 9 se slova „písm. e)“ nahrazují
slovy „písm. u)“.

31. V § 30 odst. 10 se slova „písm. a)“ nahrazují
slovy „písm. r)“.

32. V § 30 odst. 13 se slova „písm. d)“ nahra-
zují slovy „písm. t)“.

33. V § 30a odst. 1 se věta poslední nahrazuje
větou „Údaje vedené v § 29 odst. 3 písm. e) a f) se
poskytují za období posledních 2 let.“.

34. V § 30a odst. 4 se slova „podpůrce na zá-
kladě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti,
jejichž“ nahrazují slovy „člen domácnosti, jehož“.

35. V § 34a odst. 1 písm. i) se slovo „poskytne“
nahrazuje slovem „požaduje“.

36. V § 34a se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „K projednání přestupků podle odstavce 1
písm. a), b) a f) až h) v blokovém řízení je příslušný
také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u ně-
hož občan podal žádost o vydání cestovního do-
kladu.“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Řízení o vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se dokončí podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince
2015 nelze u obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností podat žádost o vydání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometric-
kými údaji ani jej převzít.

3. V době od 10. prosince 2015 do 31. prosince
2015 nelze u zastupitelského úřadu podat žádost
o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji ani jej převzít.

4. Řízení o vydání cestovního pasu bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji musí být ukončena nejpozději dne 31. prosince
2015.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona, kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí

ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky a Slovenské republiky

Čl. VII

V zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního
soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze
dne 26. listopadu 1992 vyhlášeného v částce 116/
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/1992 Sb., zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/
/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se za § 9 vkládá
nový § 9a, který zní:

„§ 9a

(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona
využívá Ministerstvo vnitra ze základního registru
obyvatel tyto referenční údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na
kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu, údaj o identifikaci
poštovní přihrádky nebo dodávací schránky
nebo adresa, která je mimo území České repu-
bliky a které nebyl přidělen kód adresního místa
v základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí,

d) datum, místo a okres narození, u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

e) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona
využívá Ministerstvo vnitra z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození, v případě narození v ci-
zině místo a stát,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-
zích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písem-
nosti podle zvláštního právního předpisu.

(3) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrét-
ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému evi-

dence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předchá-
zejícím současný stav.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Bezpečnostní
informační službě

Čl. VIII

V § 13 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní
informační službě, ve znění zákona č. 53/2004 Sb.,
odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

„(3) Je-li to vzhledem k povaze krycího do-
kladu nutné, je Bezpečnostní informační služba
oprávněna v nezbytné míře zpracovávat údaje v in-
formačních systémech vedených podle zvláštních
právních předpisů, a to vložením, změnou nebo fy-
zickým vymazáním údajů souvisejících s krycím do-
kladem, popřípadě blokováním4a) těchto údajů.
Orgán veřejné správy příslušný k vedení informač-
ního systému je povinen poskytnout k provedení
těchto úkonů potřebnou součinnost.

4a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o azylu

Čl. IX

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona
č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/
/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/
/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/
/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/
/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/
/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/
/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/
/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona
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č. 105/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona
č. 314/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 61 odst. 2 větě první se slovo „ , který“
zrušuje a slova „se vydává“ se nahrazují slovy
„a vydává se“ a ve větě třetí se slova „ , jemuž je
vydáván cestovní doklad s nosičem dat s biometric-
kými údaji,“ zrušují.

2. V § 61 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 61a odst. 2 se slova „ , který obsahuje
nosič dat s biometrickými údaji,“ zrušují.

4. V § 77 odst. 7 se za slovo „neplatných“
vkládá slovo „ , neúplných“.

Čl. X

Přechodná ustanovení

1. Řízení o vydání cestovního dokladu bez
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometric-
kými údaji zahájené přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 325/
/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince
2015 nelze podat žádost o vydání cestovního do-
kladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji ani jej převzít.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o pobytu cizinců
na území České republiky

Čl. XI

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002
Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zá-
kona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona

č. 382/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zá-
kona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.
a zákona č. 314/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 98a odst. 1 písm. a) se za slovo „neplat-
ných“ vkládá slovo „ , neúplných“.

2. V § 111 odst. 1 se slova „ , který neobsahuje
nosič dat s biometrickými údaji,“ zrušují.

3. V § 111 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4. § 112 se zrušuje.

5. Pod číselné označení § 113 se vkládá nadpis,
který zní: „Cizinecký pas“.

6. V § 113 odstavec 1 zní:

„(1) Cizinecký pas je opatřen nosičem dat s bio-
metrickými údaji a vydává se s územní platností do
všech států světa a s dobou platnosti na 10 let, cizin-
cům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let. Jde-li
o vydání cizineckého pasu z důvodu uvedeného v od-
stavci 7 písm. a) a pokud překážka na vůli cizince
nezávislá, pro niž si nemůže opatřit cestovní doklad
je pouze dočasné povahy, vydává se cizinecký pas
s dobou platnosti na 1 rok; jde-li o cizince požívají-
cího doplňkové ochrany, vydává se s dobou platnosti
odpovídající platnosti průkazu o povolení k pobytu
osoby požívající doplňkové ochrany podle zvlášt-
ního právního předpisu2), a jde-li o cizince požívají-
cího dočasné ochrany, vydává se s dobou platnosti
odpovídající platnosti průkazu cizince požívajícího
dočasné ochrany podle zvláštního právního předpi-
su3a). Cizinecký pas se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode
dne podání žádosti. Cizinci se na jeho žádost ověří
správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném
cizineckém pasu, funkčnost nosiče dat s biometric-
kými údaji a správnost v něm zpracovávaných bio-
metrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost
v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje
pomocí technického zařízení umožňujícího srovnání

Sbírka zákonů č. 318 / 2015Strana 4294 Částka 135



aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince
s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat ci-
zineckého pasu. V případě zjištění nefunkčnosti no-
siče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění ne-
správnosti v něm zpracovaných osobních údajů,
nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů,
zpracovaných v cizineckém pasu, má cizinec právo
na vydání nového cizineckého pasu.“.

7. V § 113 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako od-
stavce 3 až 8.

8. V § 113 odst. 7 se slova „ , který obsahuje
nosič dat s biometrickými údaji,“ zrušují.

9. V § 115 odst. 3 se slova „§ 113 odst. 7
písm. d)“ nahrazují slovy „§ 113 odst. 6 písm. d)“.

10. V § 158 odst. 1 písm. b) na konci textu
bodu 15 a v § 158 odst. 8 na konci textu písme-
ne w) se doplňují slova „ , datu nabytí právní moci
rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu
pobytu včetně uvedení čísla jednacího a označení
soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zá-
kazu pobytu“.

11. V § 158 odst. 1 písm. d) bod 1 zní:

„1. datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla
jednacího a označení soudu, který rozhodl
o omezení svéprávnosti,“.

12. V § 158 odst. 1 písm. d) na konci textu
bodu 4 a v § 158 odst. 8 na konci textu písmene r)
se doplňují slova „ , datum nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného,
a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu,
který rozhodl o prohlášení za nezvěstného nebo
o zrušení prohlášení za nezvěstného“.

13. V § 158 odst. 1 písm. d) na konci textu
bodu 6 a v § 158 odst. 8 na konci textu písmene t)
se doplňují slova „ , datum nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum na-
bytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení pro-
hlášení za mrtvého, a to včetně uvedení čísla jedna-
cího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za
mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého;
místo úmrtí se vede, je-li uvedeno v rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého“.

14. V § 158 odst. 1 písm. e) bodech 2, 5 a 6,
§ 158 odst. 8 písm. q) bodech 5 a 6 a v § 158b odst. 2

písm. l) bodech 5 a 6 se za slovo „příjmení“ vkládají
slova „ , rodném příjmení“.

15. V § 158 odst. 1 písm. f) úvodní části usta-
novení se slova „a příjmení“ nahrazují slovy „pří-
jmení a rodném příjmení“.

16. V § 158 odst. 1 písm. f) bodě 5, § 158
odst. 8 písm. n), o), p), § 158 odst. 8 písm. u) úvodní
části ustanovení, § 158 odst. 8 písm. u) bodě 5
a v § 158b odst. 2 písm. i), j), k) a l) bodě 2 se za
slovo „příjmení“ vkládají slova „ , rodné příjmení“.

17. V § 158 odst. 8 písmeno j) zní:

„j) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jed-
nacího a označení soudu, který rozhodl o ome-
zení svéprávnosti,“.

18. V § 158 odst. 8 písm. q) bodě 2 se slovo
„příjmení“ nahrazuje slovy „rodné a stávající pří-
jmení“.

19. V § 158 odst. 16 písmeno g) zní:

„g) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jed-
nacího a označení soudu, který rozhodl o ome-
zení svéprávnosti,“.

20. V § 158 odst. 16 písmeno i) zní:

„i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení pro-
hlášení za mrtvého, a to včetně uvedení čísla
jednacího a označení soudu, který rozhodl
o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení prohlá-
šení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li uve-
deno v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého,“.

21. V § 158 se na konci odstavce 16 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly
účinky prohlášení nezvěstnosti, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za
nezvěstného, datum nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěst-
ného, a to včetně uvedení čísla jednacího a ozna-
čení soudu, který rozhodl o prohlášení za ne-
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zvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěst-
ného.“.

Čl. XII

Přechodná ustanovení

1. Řízení o vydání cizineckého pasu bez stro-
jově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince
2015 nelze podat žádost o vydání cizineckého pasu
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biome-
trickými údaji ani jej převzít.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o správních
poplatcích

Čl. XIII

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona
č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona
č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona
č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona
č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona

č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona
č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona
č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona
č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona
č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona
č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona
č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona
č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona
č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona
č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona
č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/
/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/
/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/
/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/
/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/
/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/
/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/
/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb. a zákona č. 314/
/2015 Sb., se mění takto:

1. V části I se na konci položky 2 doplňují pís-
mena d) a e), která znějí:

„d) Podání návrhu na zrušení údaje o místu
trvalého pobytu podle zákona o evidenci
obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje
o místu hlášeného pobytu cizince na území
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České republiky podle zákona o poby-
tu cizinců na území České republiky
a zákona o azylu za každou osobu Kč 100

e) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na
území České republiky Kč 100“.

2. V části I položce 3 v části Osvobození se
doplňuje bod 5, který zní:

„5. Od poplatku podle písmene a) této položky
jsou osvobozeny výpisy provozních údajů vedených
v základním registru obyvatel.“.

3. V části I položce 8 se za písmeno f) vkládají
nová písmena g) a h), která znějí:
„g) Vydání občanského průkazu se strojově

čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu
nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání
z jiného osobního důvodu v době delší
než půl roku před uplynutím platnosti
dosavadního občanského průkazu Kč 200

h) Převzetí občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který občan
uvedl v žádosti Kč 100“.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako pís-
mena i) až o).

4. V části I položce 8 písm. i) se slovo „identi-
fikace“ nahrazuje slovem „autentizace“.

5. V části I položce 8 část Zmocnění zní:

„Správní úřad může z důvodů hodných zvlášt-
ního zřetele snížit poplatek podle písmene l) této
položky až na částku 500 Kč, poplatek podle pís-
mene m) této položky až na částku 100 Kč a poplatek
podle písmene n) této položky až na částku 100 Kč.“.

6. V části I položce 8 se slovo „Poznámka“
nahrazuje slovem „Poznámky“.

7. V části I položce 8 části Poznámky se do-
savadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se
bod 2, který zní:

„2. Správní poplatek podle písmene g) se nevy-
bere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány
do vydávaného občanského průkazu spolu se změ-
nami již zapsaných údajů.“.

8. V části IX položce 115 písm. a) a g) a v čás-
ti XII položce 157 písm. a) se slova „se strojově či-
telnými údaji a s nosičem dat“ zrušují.

9. V části IX položce 115 písmeno b) zní:

„b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě Kč 4 000

- občanům mladším 15 let Kč 2 000“.

10. V části IX položce 115 písmena e) a f) znějí:

„e) Prodloužení platnosti cestovního
průkazu Kč 50

za každou změnu

f) Převzetí cestovního pasu u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností,
který občan uvedl v žádosti Kč 100“.

11. V části IX položce 115 se písmeno h) zru-
šuje.

12. V části IX se na konci položky 115 doplňuje
text, který zní:

„Poznámka

Poplatek podle písmen a) a b) této položky se
vybírá při podání žádosti o vydání cestovního
pasu.“.

13. V části XII položce 157 se písmena c) až e)
zrušují.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písme-
na c) a d).

14. V části XII položce 158 se dosavadní text
označuje jako písmeno a) a doplňuje se písmeno b),
které zní:

„b) Ohlášení ukončení trvalého pobytu
na území České republiky Kč 300“.

15. V části XII položce 158 v části Poznámka se
za slovo „podle“ vkládají slova „písmene a)“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. XIV

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komu-
nikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění
zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zá-
kona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
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č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb.,
zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zá-
kona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona
č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona
č. 258/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 134 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:

„g) státní občanství a datum jeho nabytí nebo po-
zbytí, popřípadě více státních občanství a datum
jejich nabytí nebo pozbytí,“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písme-
na h) až j).

2. V § 134 odst. 3 písm. h) až j) se za slovo
„příjmení,“ vkládají slova „rodné příjmení a“.

3. V § 134 odst. 3 písm. i) a j) se za slovo „pří-
jmení“ vkládají slova „ , rodné příjmení“.

4. V § 134 odstavec 4 zní:

„(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení, rodné příjmení, je-li známo,

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

d) datum narození,

e) místo a okres narození, v případě narození v ci-
zině místo, je-li známo, a stát narození,

f) pohlaví,

g) státní občanství,

h) rodinný stav nebo partnerství,

i) druh a adresa místa pobytu, popřípadě adresa,
na kterou mají být doručovány písemnosti po-
dle zvláštního právního předpisu51),

j) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

k) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu na území České republiky,

l) omezení svéprávnosti,

m) datum úmrtí, je-li známo.“.

5. V § 134a odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Úřadu pro
účely výkonu státní správy z evidence občanských
průkazů52)

a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana
a zkrácenou podobu jména, popřípadě jmen
a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském
průkazu,

b) datum, místo a okres narození a u občana, který
se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan
narodil,

c) pohlaví,

d) rodné číslo,

e) státní občanství,

f) adresu místa trvalého pobytu, počátek trvalého
pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého
pobytu na území České republiky,

g) rodinný stav nebo registrované partnerství, po-
kud jsou zapsané v občanském průkazu,

h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení
svéprávnosti,

i) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

j) datum vydání a datum převzetí občanského
průkazu a data vydání a převzetí předchozích
občanských průkazů,

k) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,

l) datum skončení platnosti a datum skartace ob-
čanského průkazu a data skončení platnosti
předchozích občanských průkazů a data jejich
skartace,

m) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud
jsou zapsané v občanském průkazu,

n) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhod-
nutí uveden jako den smrti nebo den, který ob-
čan prohlášený za mrtvého, nepřežil,

o) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených,
zničených nebo neplatných občanských prů-
kazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo
zničení občanského průkazu.“.
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ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o rozhlasových
a televizních poplatcích

Čl. XV

V části první zákona č. 348/2005 Sb., o rozhla-
sových a televizních poplatcích a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb. a zákona č. 302/2011 Sb., se za
§ 11 pod společný nadpis „Ustanovení společná,
přechodná a závěrečná“ vkládá nový § 11a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 11a

Využívání údajů z informačních systémů

(1) Provozovatel vysílání ze zákona využívá
pro účely vedení evidence poplatníků rozhlasového
nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vy-
máhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům
podle § 10 ze základního registru obyvatel tyto re-
ferenční údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kte-
rou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštních právních předpisů,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor
datové schránky, je-li tato datová schránka zpří-
stupněna.

(2) Provozovatel vysílání ze zákona využívá
pro účely vedení evidence poplatníků rozhlasového
nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vy-
máhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům
podle § 10 ze základního registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
všechny referenční údaje, s výjimkou agendového
identifikátoru fyzické osoby pro agendu registru
osob.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o Policii
České republiky

Čl. XVI

V § 66 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, ve znění zákona č. 341/2011 Sb., se
za slova „Za účelem zajištění“ vkládají slova „bez-
pečnosti nebo zajištění“ a za slova „aby policii“ se
vkládají slova „nebo ministerstvu“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o účastnících
odboje a odporu proti

komunismu

Čl. XVII

V zákoně č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje
a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/
/2014 Sb., se za § 7 vkládá nový § 7a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 7a

Využívání údajů z informačních systémů
veřejné správy

(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona
využívá ministerstvo, Komise a Úřad vlády České
republiky ze základního registru obyvatel tyto refe-
renční údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na
kterou mají být doručovány písemnosti podle
jiného právního předpisu, údaj o identifikaci
poštovní přihrádky nebo dodávací schránky
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nebo adresa, která je mimo území České repu-
bliky a které nebyl přidělen kód adresního místa
v základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí sub-
jektu údajů mimo území České republiky, da-
tum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlá-
šení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve-
den jako den smrti, popřípadě jako den, který
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona
využívá ministerstvo, Komise a Úřad vlády České
republiky z informačního systému evidence obyvatel
tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození, v případě narození v ci-
zině místo a stát,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-
zích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též
adresa, na kterou mají být doručovány písem-
nosti podle jiného právního předpisu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zru-
šení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České re-
publiky,

i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastou-
pení členem domácnosti včetně uvedení soudu,
který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení
svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení své-
právnosti, datum odvolání podpůrce soudem
a datum zániku zastoupení členem domácnosti;
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno,
pak datum, místo a okres jeho narození a u opa-
trovníka, který se narodil v cizině, místo a stát,
kde se narodil, a agendový identifikátor fyzické
osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
otce, matky, popřípadě jiného zákonného zá-
stupce,

k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí ob-
čana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí do-
šlo,

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
manžela nebo partnera,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
dítěte,

o) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření
manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum na-
bytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jed-
noho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho
z manželů za mrtvého a den, který byl v pravo-
mocném rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

p) datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-
-li ke vzniku partnerství mimo území České re-
publiky, místo a stát, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexi-
stenci partnerství, datum zániku partnerství
smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jed-
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noho z partnerů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za
nezvěstného.

(3) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona
využívá ministerstvo, Komise a Úřad vlády České
republiky z informačního systému cizinců tyto
údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) pohlaví,

e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že
se cizinec narodil na území České republiky,
místo a okres narození,

f) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

g) druh a adresa místa pobytu na území České re-
publiky, popřípadě adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti podle jiného právního
předpisu,

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu,

i) omezení svéprávnosti,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky,
popřípadě jiného zákonného zástupce,

k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občan-
ství manžela nebo partnera a jeho rodné číslo,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občan-
ství dítěte a jeho rodné číslo,

o) rodinný stav, datum a místo uzavření manžel-
ství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení manželství za neplatné, da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o ne-
existenci manželství, datum zániku manželství
smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jed-
noho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o rozvodu manželství,

p) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku
partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo da-
tum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého
a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který partner
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za
nezvěstného.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrét-
ním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému evi-
dence obyvatel nebo informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna katastrálního zákona

Čl. XVIII

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
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(katastrální zákon), ve znění zákona č. 86/2015 Sb.
a zákona č. 139/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 32 odst. 4 písmeno f) zní:

„f) státní občanství a datum jeho nabytí nebo po-
zbytí, popřípadě více státních občanství a datum
jejich nabytí nebo pozbytí,“.

2. V § 32 odst. 5 písm. i), j) a k) se za slovo
„příjmení“ vkládají slova „ , rodné příjmení“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016, s výjimkou ustanovení čl. IV bodu 2, čl. VI
bodů 2 až 4, čl. X bodu 2 a čl. XII bodu 2, která
nabývají účinnosti dnem 10. prosince 2015.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

v z. Bělobrádek v. r.
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319

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o poštovních
službách

Čl. I

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb. a zákona
č. 258/2014 Sb., se mění takto:

1. § 32b se včetně nadpisu zrušuje.

2. V § 34 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Držitel poštovní licence je povinen uveřej-
nit na svých internetových stránkách informace tý-
kající se přístupu k poštovní infrastruktuře; držitel
poštovní licence vždy uveřejní podmínky uzavření
smlouvy a návrh smlouvy obsahující alespoň identi-
fikační údaje držitele poštovní licence, rozsah a spe-
cifikaci přístupu k poštovní infrastruktuře včetně
podmínek, technických parametrů a ceny, a to v čle-
nění podle jednotlivých prvků a služeb.

(3) Úřad může z moci úřední rozhodnout
o změně návrhu smlouvy podle odstavce 2, pokud
tento návrh nesplňuje podmínky podle odstavců 1, 2
a 8; držitel poštovní licence je povinen změněný ná-
vrh smlouvy uveřejnit na svých internetových strán-
kách.“.

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako od-
stavce 4 až 12.

3. V § 34 odst. 5 se slova „odstavce 6“ nahra-
zují slovy „odstavce 8“.

4. V § 34b odst. 4 se slova „§ 34c odst. 1“ na-
hrazují slovy „§ 34d odst. 1“.

5. V § 34b odst. 6 se věta druhá zrušuje.

6. § 34c včetně nadpisu zní:

„§ 34c

Financování předběžných čistých nákladů

(1) Držitel poštovní licence může od 1. čer-
vence do 31. prosince zúčtovacího období podat
u Úřadu žádost o úhradu předběžných čistých ná-
kladů za dané zúčtovací období.

(2) Úřad rozhodnutím určí předběžné čisté ná-
klady ve výši jedné poloviny čistých nákladů před-
stavujících nespravedlivou finanční zátěž za nejbližší
předcházející zúčtovací období, za něž byla výše
čistých nákladů ověřena, nejvýše však ve výši jedné
poloviny čistých nákladů pro dané zúčtovací období
uvedených v žádosti o poštovní licenci.

(3) Stát prostřednictvím Úřadu uhradí před-
běžné čisté náklady držiteli poštovní licence nejpoz-
ději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí
podle odstavce 2.“.

7. Za § 34c se vkládají nové § 34d a 34e, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 34d

Financování čistých nákladů představujících
nespravedlivou finanční zátěž

(1) Držitel poštovní licence může nejpozději do
31. srpna kalendářního roku následujícího po skon-
čení zúčtovacího období podat u Úřadu žádost
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o úhradu čistých nákladů představujících nesprave-
dlivou finanční zátěž.

(2) Úřad rozhodnutím určí čisté náklady před-
stavující nespravedlivou finanční zátěž, a to ve výši
čistých nákladů ověřených podle § 34b odst. 6, nej-
výše však

a) za kalendářní rok 2015 ve výši 700 000 000 Kč,
b) za kalendářní rok 2016 ve výši 600 000 000 Kč,
c) za kalendářní rok 2017 a za kalendářní roky

následující ve výši 500 000 000 Kč;
ostatní čisté náklady se nepovažují za nespravedlivou
finanční zátěž.

(3) Na úhradu čistých nákladů představujících
nespravedlivou finanční zátěž Úřad započte před-
běžné čisté náklady uhrazené držiteli poštovní li-
cence. V případě, že

a) čisté náklady představující nespravedlivou fi-
nanční zátěž jsou vyšší než předběžné čisté ná-
klady uhrazené držiteli poštovní licence, Úřad
v rozhodnutí podle odstavce 2 rozhodne
o úhradě částky ve výši jejich rozdílu držiteli
poštovní licence,

b) předběžné čisté náklady uhrazené držiteli poš-
tovní licence jsou vyšší než čisté náklady před-
stavující nespravedlivou finanční zátěž, Úřad
v rozhodnutí podle odstavce 2 rozhodne o po-
vinnosti držitele poštovní licence vrátit do stát-
ního rozpočtu částku ve výši jejich rozdílu.

(4) Stát prostřednictvím Úřadu uhradí částku ve
výši rozdílu podle odstavce 3 písm. a) držiteli poš-
tovní licence nejpozději do 30 dnů ode dne právní
moci rozhodnutí podle odstavce 2.

(5) Držitel poštovní licence je povinen vrátit
částku ve výši rozdílu podle odstavce 3 písm. b) nej-
později do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí
podle odstavce 2.

(6) Částku ve výši rozdílu podle odstavce 3
písm. b) vybírá a vymáhá Úřad.

§ 34e

Následek porušení povinnosti držitele
poštovní licence

(1) Došlo-li k úhradě předběžných čistých ná-
kladů nebo čistých nákladů představujících nespra-
vedlivou finanční zátěž na základě nesprávných nebo
neúplných údajů držitele poštovní licence, Úřad roz-

hodne o povinnosti držitele poštovní licence nejpoz-
ději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí vrátit
do státního rozpočtu neoprávněně uhrazené náklady
zvýšené o částku odpovídající 1 promile denně
z těchto uhrazených nákladů, nejvýše však do výše
těchto uhrazených nákladů, a to ode dne, kdy k jejich
úhradě došlo, do dne vydání rozhodnutí.

(2) Neoprávněně uhrazené náklady podle od-
stavce 1 vybírá a vymáhá Úřad.“.

8. V § 36a odst. 1 písmeno c) zní:

„c) stanovuje čisté náklady na poskytování a zajišťo-
vání základních služeb, vydává rozhodnutí
o určení předběžných čistých nákladů a o určení
čistých nákladů představujících nespravedlivou
finanční zátěž a rozhoduje o povinnosti držitele
poštovní licence vrátit do státního rozpočtu ne-
oprávněně uhrazené náklady,“.

9. V § 36a odst. 1 písmeno n) zní:

„n) rozhoduje o změně návrhu smlouvy o přístupu
k poštovní infrastruktuře podle § 34 odst. 3.“.

10. V § 36a odst. 3 se slova „na poskytování
a zajišťování základních služeb podle § 34b“ nahra-
zují slovy „a předběžných čistých nákladů podle
§ 34b a 34c“.

11. V § 37 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) za každé zúčtovací období zveřejní zprávu,
která obsahuje informace o ověřené výši čistých
nákladů, o nehmotných a tržních výhodách
držitele poštovní licence podle § 34b a o prove-
dených úhradách předběžných čistých nákladů
a čistých nákladů představujících nespravedli-
vou finanční zátěž; tato zpráva je součástí vý-
roční zprávy o činnosti Úřadu podle zákona
o elektronických komunikacích.“.

12. V § 37a odst. 2 se na konci písmene n) do-
plňuje slovo „nebo“ a písmeno o) se zrušuje.

Dosavadní písmeno p) se označuje jako písmeno o).

13. V § 37a odst. 2 písm. o) se číslo „10“ na-
hrazuje číslem „12“.

14. V § 37a odst. 3 písm. f) se slova „7 nebo 8“
nahrazují slovy „2, 3, 9 nebo 10“.

15. V § 37a odst. 4 písm. a) se slova „nebo po-
dle odstavce 2 písm. o),“ zrušují.
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16. V § 37a odst. 4 písm. d) se slova „nebo p)“
nahrazují slovy „nebo o)“.

17. V § 38 odst. 2 se slova „odst. 3“ nahrazují
slovy „odst. 5“.

18. V § 41 odst. 1 se slova „§ 32b odst. 3,“ zru-
šují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Při úhradě čistých nákladů na poskytování zá-
kladních služeb, o niž bylo požádáno přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle
zákona č. 29/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 432/2012 Sb., o způsobu vedení evi-
dence výnosů a příjmů provozovatele, který posky-
tuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poš-
tovní služby, se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státním podniku

Čl. IV

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve
znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 220/2000
Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002 Sb.,
zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zá-
kona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zá-
kona č. 213/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Zakládací listina je dokumentem zachycu-
jícím zakladatelské právní jednání ve smyslu § 122
občanského zákoníku. Její nedílnou součástí je pří-
loha obsahující vymezení určeného majetku.“.

2. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slova „rozdělení
podniku“ vkládá slovo „rozštěpením“.

3. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Rozdělení může mít formu rozštěpení nebo odště-
pení. Rozhodnutí o rozdělení podniku odštěpením
může zakladatel učinit pouze po předchozím sou-
hlasu vlády. Rozhodnutím o rozdělení podniku od-
štěpením s přechodem části jmění podniku na existu-

jící podnik není dotčena povinnost podniku požádat
o udělení povolení ke spojení podle zvláštních před-
pisů24).“.

Poznámka pod čarou č. 24 zní:

„24) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospo-
dářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 7 odst. 2 větě první se za slova „rozdělení
podniku“ vkládá slovo „rozštěpením“ a ve větě
druhé se za slovo „rozdělením“ vkládá slovo „roz-
štěpením“.

5. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) V případě splynutí nebo rozdělení pod-
niku rozštěpením musí být v zakládací listině nového
podniku nebo existujícího podniku, s nímž je zani-
kající podnik nebo jeho část slučována, uveden
určený majetek, s nímž měl právo hospodařit zani-
kající podnik. V případě, kdy dochází k rozdělení
podniku odštěpením se založením nového podniku
a určený majetek, s nímž měl právo hospodařit roz-
dělovaný podnik, je součástí odštěpované části jmění
rozdělovaného podniku, musí být v zakládací listině
nového podniku takový určený majetek uveden
a provedena odpovídající změna zakládací listiny
rozdělovaného podniku. V případě, kdy dochází
k rozdělení podniku odštěpením s přechodem části
jmění rozdělovaného podniku na existující podnik
a určený majetek, s nímž měl právo hospodařit roz-
dělovaný podnik, je součástí odštěpované části jmění
rozdělovaného podniku, musí být provedena odpo-
vídající změna zakládajících listin rozdělovaného
i existujícího podniku. V případě sloučení musí být
provedena odpovídající změna zakládací listiny pod-
niku, s nímž byl zanikající podnik sloučen.“.

6. V § 7 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se
pro sloučení, splynutí a rozdělení podniku ustano-
vení občanského zákoníku o přeměně právnické
osoby.“.

7. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Při rozdělení podniku rozštěpením pře-
chází jmění zaniklého podniku na nově vzniklé pod-
niky nebo na již existující podnik nebo podniky, a to
v rozsahu stanoveném v rozhodnutí zakladatele
o rozdělení rozštěpením. Při rozdělení podniku od-
štěpením přechází část jmění rozdělovaného pod-
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niku na nově vzniklý podnik nebo na již existující
podnik, a to v rozsahu stanoveném v rozhodnutí za-
kladatele o rozdělení odštěpením.“.

8. V § 8 odst. 3 větě první se za slova „rozdělení
podniku“ vkládá slovo „rozštěpením“.

9. V § 9 odst. 1 se za slova „Nepřešlo-li“ vklá-
dají slova „v případě sloučení, splynutí nebo rozdě-
lení podniku rozštěpením“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016, s výjimkou ustanovení části druhé, která na-
bývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

v z. Bělobrádek v. r.
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320

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 2015

o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o hasičském záchranném sboru)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I

POSTAVENÍ A ÚKOLY HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SBORU

§ 1

Základní úkol

(1) Hasičský záchranný sbor České republiky
(dále jen „hasičský záchranný sbor“) je jednotný
bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chrá-
nit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zví-
řata a majetek před požáry a jinými mimořádnými
událostmi1) a krizovými situacemi2).

(2) Hasičský záchranný sbor se podílí na zajiš-
ťování bezpečnosti České republiky3) plněním
a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany
obyvatelstva, civilního nouzového plánování, inte-
grovaného záchranného systému, krizového řízení
a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek stanove-
ných tímto zákonem a jinými právními předpisy4).

§ 2

Humanitární pomoc

Hasičský záchranný sbor organizuje ve spolu-

práci s Ministerstvem zahraničních věcí přijímání hu-
manitární pomoci poskytované České republice ze
zahraničí.

§ 3

Mimořádný úkol

(1) Hasičský záchranný sbor plní mimořádně
i úkoly, jejichž splnění je nezbytné v zájmu ochrany
života nebo zdraví obyvatel, životního prostředí,
zvířat nebo majetku, pokud

a) toto plnění nenáleží jinému orgánu veřejné
správy nebo plnění takového úkolu orgánem
veřejné správy není za daných podmínek možné
a tento orgán o takové plnění požádá,

b) je k plnění takového úkolu způsobilý,

c) takovým plněním není ohrožena jeho činnost a

d) hrozí nebezpečí z prodlení.

(2) Pro účely plnění konkrétního mimořádného
úkolu může vláda na návrh ministra vnitra vyčlenit
prostředky ze státního rozpočtu.

§ 4

Příslušník hasičského záchranného sboru
a zaměstnanec

(1) Úkoly hasičského záchranného sboru plní

a) příslušník hasičského záchranného sboru ve slu-
žebním poměru podle zákona o služebním po-
měru příslušníků bezpečnostních sborů (dále
jen „příslušník“),
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b) zaměstnanec České republiky zařazený v hasič-
ském záchranném sboru v pracovním poměru
podle zákoníku práce (dále jen „zaměstnanec“).

(2) Zaměstnanec zařazený v generálním ředitel-
ství hasičského záchranného sboru (dále jen „gene-
rální ředitelství“) se při výkonu práce řídí předpisy
Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“).

(3) Systemizací se pro účely tohoto zákona ro-
zumí systemizace hasičského záchranného sboru po-
dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpeč-
nostních sborů a stanovení počtu pracovních míst
zaměstnanců.

(4) Hasičský záchranný sbor může po projed-
nání vládou a v souladu se zákonem o požární ochra-
ně mimořádně překročit systemizovaný počet slu-
žebních a pracovních míst schválených vládou na
příslušný kalendářní rok za předpokladu, že výdaje
na služební příjem příslušníka a plat zaměstnance
zařazeného na místě zřízeném mimořádně budou
hrazeny z mimorozpočtových zdrojů nebo z příjmů
přijatých nad rámec závazných ukazatelů výdajů
státního rozpočtu. Služební nebo pracovní místo zří-
zené mimořádně nelze zahrnout do systemizace po-
dle odstavce 3.

HLAVA II

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SBORU

§ 5

Organizace hasičského záchranného sboru

Hasičský záchranný sbor tvoří

a) generální ředitelství,

b) hasičské záchranné sbory krajů,

c) záchranný útvar,

d) škola.

§ 6

Generální ředitelství

(1) Generální ředitelství je součástí ministerstva.

(2) V čele generálního ředitelství stojí generální
ředitel hasičského záchranného sboru (dále jen „ge-
nerální ředitel“).

(3) Úkoly ministerstva na úseku požární ochra-
ny, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plá-

nování, integrovaného záchranného systému nebo na
úseku krizového řízení, s výjimkou oblasti veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti, vykonává generální
ředitelství.

(4) Generální ředitelství je nadřízeným správ-
ním orgánem ve věcech, ve kterých rozhoduje hasič-
ský záchranný sbor kraje, záchranný útvar nebo
škola.

(5) Generální ředitelství řídí hasičské záchranné
sbory krajů, záchranný útvar a školu.

(6) Ministerstvo zřizuje operační a informační
středisko, které plní úkoly operačního a informač-
ního střediska integrovaného záchranného systému1)
a další úkoly, stanoví-li tak jiný právní předpis; toto
operační a informační středisko je organizační částí
hasičského záchranného sboru.

(7) Ministerstvo zřizuje Hasičský útvar ochra-
ny Pražského hradu, který je organizační částí hasič-
ského záchranného sboru a koordinuje činnosti ha-
sičského záchranného sboru a spolupráci s dalšími
orgány veřejné správy nebo dalšími osobami v zájmu
zajištění ochrany Pražského hradu.

(8) Ministerstvo může zřídit a provozovat pro
plnění úkolů hasičského záchranného sboru vzdělá-
vací, technická nebo jiná účelová zařízení; tato za-
řízení jsou organizační částí hasičského záchranného
sboru.

§ 7

Hasičský záchranný sbor kraje

(1) Hasičský záchranný sbor kraje je organi-
zační složkou státu a účetní jednotkou; jeho příjmy
a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly minister-
stva.

(2) Územní obvod hasičského záchranného
sboru kraje je shodný s územním obvodem vyššího
územního samosprávného celku, v němž má hasič-
ský záchranný sbor kraje sídlo. Názvy a sídla hasič-
ských záchranných sborů krajů jsou uvedeny v pří-
loze k tomuto zákonu.

(3) V čele hasičského záchranného sboru kraje
stojí ředitel.

(4) Hasičský záchranný sbor kraje

a) je správním úřadem s působností v územním
obvodu příslušného vyššího územního samo-
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správného celku pro výkon státní správy ve vě-
cech

1. požární ochrany,

2. ochrany obyvatelstva,

3. civilního nouzového plánování,

4. integrovaného záchranného systému a

5. krizového řízení, s výjimkou oblasti veřej-
ného pořádku a vnitřní bezpečnosti, a

b) plní úkoly vyplývající z jiných právních před-
pisů.

(5) Hasičský záchranný sbor kraje zřizuje ope-
rační a informační středisko, které plní úkoly ope-
račního a informačního střediska integrovaného zá-
chranného systému1) a další úkoly, stanoví-li tak jiný
právní předpis. Operační a informační středisko je
pracovištěm pro příjem volání na jednotné evropské
číslo tísňového volání (112) a národní číslo tísňového
volání stanovené v číslovacím plánu podle zákona
o elektronických komunikacích.

(6) Hasičský záchranný sbor kraje může zřídit
a provozovat pro plnění úkolů hasičského záchran-
ného sboru vzdělávací, technická nebo jiná účelová
zařízení; tato zařízení jsou organizační částí hasič-
ského záchranného sboru kraje.

§ 8

Záchranný útvar

(1) Záchranný útvar je organizační složkou
státu a účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou
součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.

(2) Název a sídlo záchranného útvaru jsou uve-
deny v příloze k tomuto zákonu.

(3) V čele záchranného útvaru stojí velitel
útvaru.

(4) Záchranný útvar

a) plní úkoly jednotky požární ochrany při řešení
mimořádné události nebo krizové situace,

b) plní úkoly při obnově území postiženého
mimořádnou událostí nebo krizovou situací,
rozhodne-li tak generální ředitelství,

c) plní úlohu vzdělávacího zařízení,

d) provádí odbornou přípravu podle zákona o po-
žární ochraně a výuku a výcvik k získání řidič-
ského oprávnění pro potřeby složek integrova-

ného záchranného systému a ke zdokonalování
odborné způsobilosti řidičů, kteří plní úkoly
v rámci integrovaného záchranného systému.

§ 9

Škola

(1) Škola je organizační složkou státu a účetní
jednotkou; její příjmy a výdaje jsou součástí rozpoč-
tové kapitoly ministerstva.

(2) Název a sídlo školy jsou uvedeny v příloze
k tomuto zákonu.

(3) V čele školy stojí ředitel.

(4) Škola poskytuje vzdělání v oblasti požární
ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného zá-
chranného systému a krizového řízení za podmínek
stanovených školským zákonem a provádí odbor-
nou přípravu podle zákona o požární ochraně.

§ 10

Odřad civilní obrany

(1) Generální ředitelství, hasičský záchranný
sbor kraje a záchranný útvar mohou k plnění úkolů
za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu zřizo-
vat a organizačně, materiálně a personálně připravo-
vat odřady civilní obrany z jednotek sborů dobro-
volných hasičů obcí nebo jejich částí.

(2) Odřady civilní obrany plní úkoly hasič-
ského záchranného sboru jako součást jeho organi-
zace.

(3) Pro plnění úkolů podle odstavce 2 může ha-
sičský záchranný sbor vytvářet zásoby vybrané tech-
niky a věcných prostředků.

(4) O počtu fyzických osob zařazených do od-
řadu civilní obrany, jeho organizační struktuře a vy-
bavení rozhoduje vláda na návrh ministra vnitra. Ha-
sičský záchranný sbor zajišťuje výuku a výcvik osob
zařazených do odřadu civilní obrany.

(5) Fyzická osoba zařazená do odřadu civilní
obrany se za stavu ohrožení státu nebo válečného
stavu považuje za zaměstnance.
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HLAVA III

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ
A ZAMĚSTNANCŮ

§ 11

Zdvořilost

Příslušník a zaměstnanec jsou při plnění úkolu
hasičského záchranného sboru povinni dodržovat
pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti
osob i své vlastní a chovat se tak, aby nepoškozovali
dobrou pověst hasičského záchranného sboru.

§ 12

Přiměřenost postupu

Příslušník a zaměstnanec jsou povinni při plnění
úkolu hasičského záchranného sboru dbát, aby jiné
osobě nevznikla bezdůvodná újma a aby případný
dopad do jejích práv a svobod nepřekročil míru nut-
nou k dosažení účelu sledovaného plněným úkolem.

§ 13

Iniciativa

(1) Příslušník je v době mimo službu povinen
provést opatření vedoucí k bezprostřední záchraně
života nebo zdraví člověka anebo majetku.

(2) Povinnost podle odstavce 1 příslušník
nemá, jestliže

a) jsou jeho schopnosti sníženy v důsledku jeho
zdravotního stavu nebo vlivem léku anebo jiné
látky tak, že řádné provedení nebo dokončení
opatření by bylo ohroženo,

b) není k provedení opatření odborně vyškolen ani
vycvičen nebo vybaven odpovídajícím technic-
kým anebo ochranným prostředkem, přičemž
povaha opatření takové odborné vyškolení, vy-
cvičení nebo vybavení technickým anebo
ochranným prostředkem vyžaduje, nebo

c) je zřejmé, že nemůže opatření úspěšně dokon-
čit.

HLAVA IV

SLUŽEBNÍ STEJNOKROJ
A PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

§ 14

Služební stejnokroj, občanský oděv
a zásahový oděv

(1) Příslušník vykonává službu v závislosti na

povaze plněného úkolu ve služebním stejnokroji
nebo v občanském oděvu. Vyžaduje-li to povaha
úkolu, vykonává příslušník službu v zásahovém
oděvu a s použitím příslušných ochranných pro-
středků.

(2) Služební stejnokroj s označením přísluš-
nosti k hasičskému záchrannému sboru může nosit
jen příslušník.

§ 15

Nošení služebního stejnokroje
bývalým příslušníkem

(1) Příslušník, jehož služební poměr skončil,
(dále jen „bývalý příslušník“) má nárok na vydání
průkazu bývalého příslušníka osvědčujícího opráv-
nění nosit při vhodných příležitostech služební stej-
nokroj s označením příslušnosti k hasičskému zá-
chrannému sboru a s odlišujícím označením, pokud
podle závěru posledního služebního hodnocení do-
sahoval ve výkonu služby alespoň dobrých vý-
sledků, o nošení služebního stejnokroje s odlišujícím
označením písemně požádal podle svého posledního
služebního zařazení generálního ředitele, ředitele ha-
sičského záchranného sboru kraje, velitele útvaru
nebo ředitele školy a

a) jeho služební poměr skončil dnem 31. prosince
kalendářního roku, v němž dovršil věku 65 let,
a službu v hasičském záchranném sboru vyko-
nával alespoň po dobu 15 let,

b) byl propuštěn ze služebního poměru na vlastní
žádost a službu v hasičském záchranném sboru
vykonával alespoň po dobu 15 let, nebo

c) byl propuštěn ze služebního poměru z důvodu
pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu
služby.

(2) Bývalému příslušníkovi, který byl ke dni
skončení služebního poměru ustanoven na služeb-
ním místě generálního ředitele, ředitele hasičského
záchranného sboru kraje, velitele útvaru nebo ředi-
tele školy, se vydá průkaz bývalého příslušníka i bez
podání žádosti.

(3) Generální ředitel může v případech hod-
ných zvláštního zřetele vydat průkaz bývalého pří-
slušníka bývalému příslušníkovi, který nesplňuje
podmínky podle odstavce 1 nebo jehož služební po-
měr skončil podle právní úpravy předcházející zá-
konu o služebním poměru příslušníků bezpečnost-
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ních sborů, pokud o to tento bývalý příslušník po-
žádá.

(4) Průkaz bývalého příslušníka se vydá do
60 dnů ode dne podání žádosti. Bývalému příslušní-
kovi, který byl ke dni skončení služebního poměru
ustanoven na služebním místě generálního ředitele,
ředitele hasičského záchranného sboru kraje, velitele
útvaru nebo ředitele školy, je průkaz bývalého pří-
slušníka vydán do 60 dnů ode dne skončení služeb-
ního poměru.

(5) V průkazu bývalého příslušníka se uvede
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození
a nejvyšší dosažené hodnostní označení nebo hod-
nost bývalého příslušníka.

(6) Držitel průkazu bývalého příslušníka je
oprávněn nosit služební stejnokroj s označením pří-
slušnosti k hasičskému záchrannému sboru a s odlišu-
jícím označením způsobem, který nepoškozuje do-
brou pověst hasičského záchranného sboru.

§ 16

Prokazování příslušnosti

(1) Příslušník prokazuje příslušnost k hasič-
skému záchrannému sboru služebním stejnokrojem
s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému
sboru nebo služebním průkazem. V případě zásahu
pod jednotným velením prokazuje příslušnost k ha-
sičskému záchrannému sboru pouze velitel zásahu
nebo velitel jednotky.

(2) Zaměstnanec prokazuje příslušnost k hasič-
skému záchrannému sboru průkazem zaměstnance.

(3) Pokud okolnosti úkolu nedovolují prokázat
příslušnost způsobem podle odstavce 1, prokáže se
příslušník ústním prohlášením „hasičský záchranný
sbor“. Způsobem podle odstavce 1 se prokáže ne-
prodleně, jakmile to okolnosti úkolu dovolí.

§ 17

Prokázání pověření ke kontrole

Průkaz sloužící k prokázání pověření ke kon-
trole vydává hasičský záchranný sbor. Tento průkaz
příslušník při kontrole předkládá společně se služeb-
ním průkazem.

§ 18

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) druhy a vzory služebních stejnokrojů hasič-
ského záchranného sboru včetně způsobu ozna-
čení příslušnosti k hasičskému záchrannému
sboru a odlišujícího označení a

b) vzor služebního průkazu, vzor průkazu za-
městnance a způsob prokázání příslušnosti slu-
žebním průkazem.

HLAVA V

SPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY

§ 19

Spolupráce

(1) Hasičský záchranný sbor při plnění svých
úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými stát-
ními orgány, orgány územní samosprávy a s oso-
bami.

(2) Bližší podmínky a způsob spolupráce mo-
hou být upraveny v dohodě uzavřené mezi hasič-
ským záchranným sborem, hasičským záchranným
sborem kraje nebo záchranným útvarem a úřadem,
orgánem nebo osobou uvedenými v odstavci 1.

§ 20

Vyhodnocování ohrožení a koordinace

Hasičský záchranný sbor pro zabezpečení
ochrany obyvatelstva při řešení mimořádné události
nebo krizové situace vyhodnocuje ohrožení vyplý-
vající z výskytu nebo šíření chemické látky, směsi
nebo přípravku a koordinuje správní úřady při vy-
hodnocování údajů o výskytu a šíření těchto látek.
Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se
zajišťováním obrany České republiky proti vnějšímu
napadení nebo za válečného stavu provádí tuto čin-
nost v součinnosti s Armádou České republiky.

§ 21

Žádost o pomoc

Příslušník je v rozsahu potřebném pro splnění
úkolu oprávněn požadovat od úřadu, orgánu nebo
osoby uvedených v § 19 odst. 1 informace, součin-
nost nebo jinou obdobnou pomoc. Úřad, orgán nebo
osoba jsou povinni požadovanou informaci, součin-
nost nebo jinou obdobnou pomoc poskytnout; ne-
musí tak učinit, brání-li v tom zákonná nebo státem
uznaná povinnost mlčenlivosti nebo plnění jiné zá-
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konné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále
učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila
vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.

§ 22

Mezinárodní spolupráce

(1) Hasičský záchranný sbor při plnění úkolů
spolupracuje s mezinárodními organizacemi, orgány
cizího státu nebo zahraničními osobami.

(2) Bližší podmínky a způsob spolupráce mo-
hou být upraveny v prováděcích dokumentech
v rámci uzavřených mezinárodních smluv. Spolu-
práci lze vymezit také v písemných ujednáních, která
nejsou mezinárodními smlouvami.

HLAVA VI

OPATŘENÍ VE VZTAHU K VĚCI, MÍSTU
NEBO OSOBĚ

§ 23

Používání nebezpečné látky

(1) Hasičský záchranný sbor může pro potřeby
plnění úkolu, výuky, výcviku, zkoušek nebo exper-
tizní činnosti nebo pro výkon jiné činnosti v rámci
plněného úkolu nabývat, držet, skladovat a používat
nebezpečné látky a věci; nebezpečnými látkami a věc-
mi se pro tyto účely rozumí výbušniny, pyro-
technické výrobky, chemické látky, radioaktivní
látky, biologické agens a toxiny, neregistrované lé-
čivé přípravky nebo jiné obdobně nebezpečné látky
a věci.

(2) Příslušník je oprávněn při plnění úkolu
používat výbušniny a pyrotechnické výrobky,

a) byl-li k tomu u hasičského záchranného sboru
odborně připraven a jde-li o trhací práce malého
rozsahu, nebo

b) pokud má odpovídající odbornou způsobilost
podle zákona o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě.

(3) Hasičský záchranný sbor

a) přijme opatření k zamezení neoprávněného
nebo nahodilého přístupu k nebezpečným lát-
kám a věcem nebo k jejich neoprávněnému pou-
žití, zničení nebo ztrátě a

b) zpracuje a vede evidenci nebezpečných látek
a věcí.

§ 24

Odstranění a zničení věci

(1) Příslušník je oprávněn zajistit, popřípadě
odstranit věc, je-li důvodné podezření, že předsta-
vuje bezprostřední závažné ohrožení života nebo
zdraví člověka, životního prostředí, zvířat nebo ma-
jetku, a toto ohrožení nelze odstranit jinak.

(2) Hasičský záchranný sbor předá zajištěnou
věc bez zbytečného odkladu orgánu veřejné správy,
do jehož působnosti tato věc náleží, pokud tuto věc
nelze na místě předat jejímu vlastníkovi, správci nebo
oprávněnému uživateli.

(3) Nelze-li ohrožení odstranit postupem podle
odstavce 1, je příslušník oprávněn věc zničit.

§ 25

Přeprava a další nakládání
s nebezpečnou látkou

Při přepravě a dalším nakládání s nebezpečnou
látkou použitou anebo vzniklou při zásahu nebo
s věcí zajištěnou nebo určenou ke zničení podle
§ 24 dbá hasičský záchranný sbor zvýšené opatrnosti
a přiměřeně přihlédne k úpravě podmínek pro na-
kládání s touto látkou nebo věcí podle jiného práv-
ního předpisu.

§ 26

Omezení ve vztahu k místu nebo
v souvislosti se zásahem

Příslušník je oprávněn vyzvat každého, aby

a) po nezbytnou dobu nevstupoval na příslušní-
kem určené místo nebo se po nezbytnou dobu
na takovém místě nezdržoval, je-li to nutné pro
zabezpečení plnění úkolu,

b) po nezbytnou dobu setrval na příslušníkem
určeném místě nebo strpěl nezbytná opatření
pro ochranu života nebo zdraví odpovídající
druhu nebezpečí, hrozí-li mu závažné ohrožení
života nebo zdraví, nebo

c) se podrobil jiným nezbytným omezením vyplý-
vajícím ze zásahu, je-li to nutné pro zabezpečení
plnění úkolu.

§ 27

Povinnost uposlechnout výzvy nebo pokynu

Každý je povinen bez zbytečného odkladu upo-
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slechnout výzvy nebo pokynu příslušníka uplatně-
ných v souvislosti s plněním úkolu.

§ 28

Vstup do obydlí, jiného objektu a na pozemek

(1) Příslušník je oprávněn vstoupit do obydlí,
má-li důvodné podezření, že je ohrožen život nebo
je vážně ohroženo zdraví člověka nebo hrozí
škoda na majetku, která by mohla přesáhnout část-
ku 50 000 Kč.

(2) Příslušník je oprávněn vstoupit do objektu,
který neslouží jako obydlí, nebo na pozemek na
dobu nezbytnou k řádnému provedení úkolu, ne-
lze-li účelu sledovaného vstupem dosáhnout jinak.

(3) Příslušník je oprávněn za účelem vstupu na
místo uvedené v odstavci 1 nebo 2 toto místo otevřít
nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup.

(4) Nebrání-li tomu okolnosti, zajistí příslušník
při vstupu do obydlí přítomnost nezúčastněné oso-
by. Příslušník vyrozumí o vstupu do obydlí bez
zbytečného odkladu Policii České republiky.

§ 29

Opatření vůči energovodům a jiným zařízením

Příslušník je oprávněn vypnout nebo odstavit
v nezbytném rozsahu přívod elektřiny, plynu, tepla,
vody nebo jiné zařízení za účelem provedení zásahu,
pokud nelze nebezpečí za daných okolností odvrátit
jinak a způsobený následek nebude zřejmě stejně zá-
važný nebo ještě závažnější než ten, který by hrozil.

HLAVA VII

PRÁCE S INFORMACEMI

§ 30

Pořizování záznamů

(1) Hasičský záchranný sbor může pořizovat
zvukový, obrazový nebo jiný záznam

a) osob a věcí, které se nacházejí na místech ve-
řejně přístupných, pro účely plnění konkrét-
ního úkolu,

b) zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizač-
ních údajů, které se přenášejí prostřednictvím
sítí a služeb elektronických komunikací na ope-
račním a informačním středisku, nebo

c) jiného konkrétního úkolu.

(2) Je-li k pořizování záznamu podle odstavce 1
zřízen stálý automatický systém, hasičský záchranný
sbor informace o zřízení takového systému vhod-
ným způsobem uveřejní.

§ 31

Získávání informací z evidencí

(1) Hasičský záchranný sbor může v rozsahu
nezbytném pro plnění konkrétního úkolu žádat od
správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí in-
formace z evidence provozované na základě jiného
právního předpisu. Správce evidence nebo zpracova-
tel poskytne informaci bezplatně a bez zbytečného
odkladu.

(2) Hasičský záchranný sbor může v rozsahu
nezbytném pro plnění konkrétního úkolu žádat od
správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí in-
formací z informačního systému evidence obyvatel,
katastru nemovitostí, základního registru obyvatel,
základního registru právnických osob, podnikajících
fyzických osob a orgánů veřejné moci, základního
registru územní identifikace, adres a nemovitostí, zá-
kladního registru agend orgánů veřejné moci a někte-
rých práv a povinností, informačního systému
územní identifikace, a to způsobem umožňujícím
dálkový a nepřetržitý přístup.

(3) Hasičský záchranný sbor může v rozsahu
nezbytném pro plnění úkolů žádat od správce evi-
dence nebo zpracovatele poskytnutí informací z in-
formačních systémů uvedených v odstavci 2 na tech-
nických nosičích dat. Správce evidence nebo zpraco-
vatel poskytne údaje bezplatně a bez zbytečného od-
kladu, pokud je to technicky možné.

(4) Hasičský záchranný sbor žádá o poskytnutí
informací způsobem, který umožní uchovávat iden-
tifikační údaje o organizační části hasičského zá-
chranného sboru a identifikační údaje příslušníka,
který o poskytnutí informací žádal, a údaje o účelu,
k němuž bylo o poskytnutí informace žádáno. Ha-
sičský záchranný sbor identifikační údaje uchovává
po dobu nejméně 5 let.

(5) Hasičský záchranný sbor může v rozsahu
nezbytném pro plnění konkrétního úkolu žádat
údaje o veřejné infrastruktuře, zejména o vodovodech
včetně vnějších požárních hydrantů, plynovodech,
kanalizacích, kabelových sítích, produktovodech
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a vnějších elektrických rozvodech včetně vypínacích
jednotek nízkého napětí, vysokého napětí a velmi
vysokého napětí.

§ 32

Předávání záznamu volání

Záznam volání na číslo tísňového volání může
hasičský záchranný sbor předat složce integrova-
ného záchranného systému, je-li potřebný k plnění
konkrétního úkolu. Záznam tohoto volání lze předat
i orgánu veřejné moci na jeho písemnou žádost v roz-
sahu nezbytném pro výkon působnosti tohoto
orgánu.

§ 33

Prokázání totožnosti

(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání
jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození, ad-
resy místa trvalého pobytu, adresy místa hlášeného
pobytu na území České republiky nebo adresy by-
dliště v zahraničí, jde-li o cizince, a státní přísluš-
nosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů
musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

(2) Příslušník je oprávněn vyzvat k prokázání
totožnosti osobu, která

a) neuposlechla jeho výzvy nebo se nepodrobila
omezením vyplývajícím ze zásahu,

b) je podezřelá, že porušila předpisy na úseku po-
žární ochrany, integrovaného záchranného sy-
stému, krizového řízení nebo ochrany obyvatel-
stva,

c) se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo k zásahu,

d) je evakuována nebo v jejíž prospěch jsou orga-
nizována opatření ochrany obyvatelstva, ze-
jména nouzové přežití, nebo

e) byla dekontaminována.

(3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 pro-
kázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani
po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti, pří-
slušník je oprávněn požádat příslušníka Policie Čes-
ké republiky o provedení úkonů směřujících ke zjiš-
tění její totožnosti podle zákona o Policii České re-
publiky.

§ 34

Žádost o informace související s mimořádnou
událostí nebo krizovou situací

Hasičský záchranný sbor může v návaznosti na
řešení mimořádné události nebo krizové situace žá-
dat informace související s příčinami, průběhem a ná-
sledky mimořádné události nebo krizové situace.

Osobní údaje

§ 35

Hasičský záchranný sbor může při řešení
mimořádné události nebo krizové situace zpracová-
vat citlivé údaje bez souhlasu osoby, jsou-li potřebné
pro plnění konkrétního úkolu hasičského záchran-
ného sboru. Zpracovávat bez souhlasu osoby lze i cit-
livé údaje, které jsou součástí záznamu podle § 30
odst. 1 písm. b).

§ 36

Osobní údaje lze předat nebo zpřístupnit
orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném pro vý-
kon působnosti tohoto orgánu.

§ 37

Hasičský záchranný sbor může přiměřeným
způsobem zveřejňovat osobní údaje evakuovaných
osob a osob umístěných v zařízeních pro nouzové
přežití obyvatelstva v rozsahu jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum narození a adresa místa trva-
lého pobytu nebo adresa místa hlášeného pobytu na
území České republiky, jde-li o cizince.

§ 38

(1) Hasičský záchranný sbor vede seznam
osob, které používají zvláštní způsob tísňového vo-
lání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit
zvláštní pravidla a postupy (dále jen „seznam osob“).

(2) O zařazení do seznamu osob může požádat
osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný
zástupce. Součástí žádosti je souhlas se zpracovává-
ním osobních údajů osoby se zdravotním postižením
v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum
narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
místa hlášeného pobytu na území České republiky,
jde-li o cizince, popřípadě též adresa místa, kde se
dlouhodobě zdržuje, a druh zdravotního postižení.
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Součástí žádosti je i telefonní číslo žadatele. Platnost
souhlasu skončí vyřazením osoby ze seznamu osob.

(3) Hasičský záchranný sbor zařadí osobu se
zdravotním postižením do seznamu osob na základě
žádosti podle odstavce 2. Hasičský záchranný sbor
osobu se zdravotním postižením ze seznamu osob na
její žádost nebo žádost jejího zákonného zástupce
bez zbytečného odkladu vyřadí.

(4) Žádost o zařazení a žádost o vyřazení ze
seznamu osob lze podat písemně nebo osobně hasič-
skému záchrannému sboru kraje příslušnému podle
místa trvalého pobytu osoby se zdravotním postiže-
ním.

(5) Hasičský záchranný sbor a další základní
složky integrovaného záchranného systému mohou
využít údaje obsažené v seznamu osob při příjmu
tísňového volání, při provádění záchranných a likvi-
dačních prací nebo při plnění úkolů ochrany obyva-
telstva.

§ 39

Hasičský záchranný sbor osobní údaje nezlik-
viduje, jsou-li dále využívány při plnění úkolu nebo
se jedná o osobní údaje, které jsou součástí spisového
materiálu.

HLAVA VIII

SYMBOLY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO
SBORU A JEJICH OCHRANA

A OCHRANA NÁZVU HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SBORU

§ 40

Symboly hasičského záchranného sboru
a jejich ochrana

(1) Hasičský záchranný sbor užívá symboly
hasičského záchranného sboru, kterými se rozumí
velký znak, malý znak a prapor hasičského záchran-
ného sboru. Použití symbolu hasičského záchran-
ného sboru osobou je možné, pokud tím neohrozí
dobrou pověst hasičského záchranného sboru.

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzory vel-

kého a malého znaku a základní znaky charakterizu-
jící prapor hasičského záchranného sboru.

§ 41

Ochrana názvu hasičského záchranného sboru

Slova „hasičský záchranný sbor“ a tato slova
v jiném gramatickém tvaru nebo zkratka „HZS
ČR“ nesmí být obsažena v obchodní firmě, v názvu
právnické osoby, v názvu orgánu nebo organizač-
ního článku právnické osoby, v označení podnikatele
nezapsaného v obchodním rejstříku nebo v názvu
jiného subjektu; obdobně to platí i pro použití těchto
slov nebo zkratky jiným způsobem nebo pro jiné
seskupení těchto slov, pokud by to ohrozilo dobrou
pověst hasičského záchranného sboru.

HLAVA IX

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM A ÚHRADA
NÁKLADŮ ZÁSAHU

§ 42

Nakládání s majetkem mezi organizačními
složkami státu

(1) O naložení s movitou věcí ve vlastnictví
České republiky mezi organizačními složkami státu,
které jsou organizačními částmi hasičského záchran-
ného sboru, nebo mezi ministerstvem a těmito orga-
nizačními složkami státu, a to přenecháním k užívání
nebo změnou příslušnosti hospodařit, může rozhod-
nout generální ředitel opatřením5).

(2) Podle odstavce 1 lze rozhodnout

a) jestliže majetek ve vlastnictví České republiky,
s nímž je organizační složka státu příslušná hos-
podařit, není dostatečný k plnění jejího úkolu
v souvislosti s přípravou na mimořádnou udá-
lost nebo krizovou situaci nebo jejich řešením,
nebo

b) v souvislosti s dodávkou nebo poskytováním
služeb v rámci humanitární pomoci podle zá-
kona o zahraniční rozvojové spolupráci a huma-
nitární pomoci poskytované do zahraničí.
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§ 43

Nakládání s majetkem za mimořádné události
nebo krizové situace

(1) Organizační složka státu, která je organi-
zační částí hasičského záchranného sboru, může
v souvislosti s řešením mimořádné události nebo kri-
zové situace bezúplatně převést v rozsahu nezbyt-
ném pro toto řešení movitou věc z vlastnictví České
republiky do vlastnictví územního samosprávného
celku nebo jiné osoby.

(2) Organizační složka státu, která je organi-
zační částí hasičského záchranného sboru, může
umožnit bezúplatné užívání movité věci ve vlastnic-
tví České republiky územním samosprávným celkem
nebo jinou osobou v souvislosti s řešením mimo-
řádné události nebo krizové situace anebo odstraňo-
váním jejich následků, a to v nezbytném rozsahu.

(3) Při nakládání s majetkem podle odstavce 1
nebo 2 se ustanovení zákona o majetku České repu-
bliky a jejím vystupování v právních vztazích5) upra-
vující rozhodování o nepotřebnosti, přednostní na-
kládání s majetkem České republiky ve prospěch
organizačních složek státu a státních organizací
a podmínky týkající se bezúplatných převodů vlast-
nictví na jiné osoby a bezúplatného užívání majetku
České republiky jinými osobami nepoužijí.

§ 44

Úhrada nákladů zásahu

(1) Hasičskému záchrannému sboru kraje, zá-
chrannému útvaru a zřizovateli jednotky sboru do-
brovolných hasičů obce, která je zařazena do se-
znamu jednotek v nařízení kraje, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
kraje jednotkami požární ochrany, a která zasaho-
vala na výzvu operačního a informačního střediska
hasičského záchranného sboru kraje, se uhradí ná-
klady vzniklé

a) úmyslným protiprávním jednáním osoby, s vý-
jimkou jednání osoby, která není plně své-
právná, nebo osoby, která s ohledem na duševní
poruchu není způsobilá ovládnout své jednání
a posoudit jeho následky, nebo

b) při jeho zásahu u dopravní nehody.

(2) Náklady podle odstavce 1 jsou hrazeny za
každou započatou hodinu zásahu paušální částkou.

(3) Pro účely úhrady nákladů podle odstavce 1
příslušný orgán, který ve věci rozhodl, poskytne bez
zbytečného odkladu příslušnému hasičskému zá-
chrannému sboru kraje nebo záchrannému útvaru
pravomocné rozhodnutí, nezbytné k uplatnění práva
na náhradu nákladů podle odstavce 1; to neplatí, po-
kud jeho poskytnutí může ohrozit účel trestního ří-
zení. Povinnost poskytnout údaje nezbytné k uplat-
nění práva na náhradu nákladů podle odstavce 1 platí
obdobně i pro Českou kancelář pojistitelů, jde-li
o případ podle odstavce 1 písm. b). Tyto údaje se
poskytují bezplatně.

(4) Hasičský záchranný sbor kraje nebo zá-
chranný útvar po obdržení rozhodnutí podle od-
stavce 3 písemně vyzve osobu, která se dopustila jed-
nání podle odstavce 1 písm. a), aby ve stanovené
lhůtě uhradila náklady vzniklé jejím úmyslným
protiprávním jednáním ve stanovené výši a na stano-
vený účet. Nejsou-li tyto náklady ve stanovené lhůtě
uhrazeny, uloží hasičský záchranný sbor kraje nebo
záchranný útvar osobě povinnost tyto náklady uhra-
dit.

(5) V případě podle odstavce 1 písm. b) uplat-
ňuje hasičský záchranný sbor náhradu nákladů
přímo proti

a) příslušné pojišťovně, která uzavřela pojistnou
smlouvu podle zákona upravujícího pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla týkající se vo-
zidla, jehož provozem byla způsobena újma,

b) České kanceláři pojistitelů, pokud byla provo-
zem vozidla způsobena újma, kterou je tato
kancelář povinna nahradit z garančního fondu,
nebo

c) Ministerstvu financí, pokud byla újma způso-
bena provozem tuzemského vozidla, které
nemá podle zákona o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla povinnost uzavřít pojistnou
smlouvu.

(6) Pokud vznikl spor o tom, kdo má uhradit
náklady zásahu u dopravní nehody, uhradí je Česká
kancelář pojistitelů. Vyplyne-li z dalšího šetření, že
plnění mělo být zcela nebo částečně poskytnuto po-
jišťovnou, popřípadě Ministerstvem financí, jsou po-
jišťovna, popřípadě Ministerstvo financí, povinny
České kanceláři pojistitelů poskytnutou úhradu ná-
kladů nahradit. Úhrada nákladů podle odstavce 1
písm. b) se zasílá na účet příslušného hasičského zá-
chranného sboru kraje, záchranného útvaru nebo
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zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce; bližší údaje k těmto účtům se sdělují České
kanceláři pojistitelů, Ministerstvu financí a přísluš-
ným pojišťovnám.

(7) Hasičský záchranný sbor kraje uplatňuje
úhradu nákladů podle odstavce 1 i za zřizovatele
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

(8) Vláda stanoví nařízením paušální výši
úhrady nákladů za každou započatou hodinu zásahu
u dopravní nehody.

HLAVA X

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 45

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) úmyslně neoprávněně nosí služební stejnokroj
příslušníka s označením příslušnosti k hasič-
skému záchrannému sboru nebo takové součásti
stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem
zaměnitelné,

b) v rozporu s § 27 neuposlechne bez zbytečného
odkladu výzvy nebo pokynu příslušníka uplat-
něné v souvislosti s plněním úkolu,

c) použije symbol hasičského záchranného sboru
v rozporu s § 40 odst. 1, nebo

d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 48
odst. 1.

(2) Bývalý příslušník se dopustí přestupku tím,
že na místě veřejnosti přístupném neoprávněně nosí
služební stejnokroj s odlišujícím označením nebo jej
nosí způsobem, který poškozuje dobrou pověst ha-
sičského záchranného sboru.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze
uložit pokutu do 10 000 Kč a v blokovém řízení
pokutu do 5 000 Kč.

§ 46

Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 27 neuposlechne bez zbytečného

odkladu výzvy nebo pokynu příslušníka uplat-
něné v souvislosti s plněním úkolu,

b) použije symbol hasičského záchranného sboru
v rozporu s § 40 odst. 1, nebo

c) použije slova „hasičský záchranný sbor“, tato
slova v jiném gramatickém tvaru, jiné seskupení
těchto slov nebo zkratku „HZS ČR“ v rozporu
s § 41.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží
pokuta do 20 000 Kč.

§ 47

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpo-
vídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okol-
nostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní
delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil
řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislos-
ti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o od-
povědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona pro-
jednává hasičský záchranný sbor kraje, který je pří-
slušný také k projednání správních deliktů v bloko-
vém řízení.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního roz-
počtu.

(7) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

HLAVA XI

SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 48

Mlčenlivost

(1) Každý, kdo byl hasičským záchranným
sborem požádán o pomoc, je povinen, byl-li řádně
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poučen, zachovávat mlčenlivost o všem, co se v sou-
vislosti s požadovanou nebo poskytnutou pomocí
dověděl.

(2) O zproštění mlčenlivosti podle odstavce 1
a jeho rozsahu rozhoduje generální ředitel nebo jím
pověřená osoba.

§ 49

Výjimka z povinnosti mlčenlivosti

Porušením povinnosti mlčenlivosti uložené pří-
slušníkovi nebo zaměstnanci jiným právním předpi-
sem není poskytnutí údajů policejnímu orgánu, stát-
nímu zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu sboru
včetně bezpečnostního sboru jiného členského státu
Evropské unie nebo správnímu orgánu, jde-li o údaje
potřebné k plnění jejich působnosti na základě zá-
kona nebo mezinárodní smlouvy.

§ 50

Ocenění

(1) Medaili, čestnou medaili nebo dar lze udělit
za

a) poskytnutí pomoci při likvidaci požáru, řešení
jiné mimořádné události nebo krizové situace
nebo odstraňování jejich následků,

b) dlouhodobou činnost při předcházení požárům,
živelním pohromám, mimořádným událostem
nebo krizovým situacím, nebo

c) podporu a spolupráci při plnění úkolů hasič-
ského záchranného sboru.

(2) Darem může být movitá věc nebo peněžní
částka.

(3) Medaili nebo čestnou medaili uděluje mi-
nistr vnitra nebo generální ředitel.

(4) Dar uděluje ministr vnitra, generální ředitel,
ředitel hasičského záchranného sboru kraje, velitel
záchranného útvaru nebo ředitel školy.

Přechodná ustanovení

§ 51

(1) Hasičský záchranný sbor České republiky
zřízený podle zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském
záchranném sboru České republiky a o změně ně-
kterých zákonů, se považuje za hasičský záchranný
sbor podle tohoto zákona.

(2) Generální ředitelství hasičského záchran-
ného sboru zřízené podle zákona č. 238/2000 Sb.,
o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů, se považuje za gene-
rální ředitelství podle tohoto zákona.

(3) Hasičské záchranné sbory krajů zřízené
podle zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchran-
ném sboru České republiky a o změně některých
zákonů, se považují za hasičské záchranné sbory
krajů podle tohoto zákona.

(4) Záchranný útvar zřízený podle zákona
č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky a o změně některých zákonů, se
považuje za záchranný útvar podle tohoto zákona.

(5) Střední odborná škola požární ochrany
a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-
-Místku zřízená podle zákona č. 238/2000 Sb., o Ha-
sičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů, se považuje za školu
podle tohoto zákona.

(6) Do doby přijetí nařízení podle § 44 odst. 8
se pro určení výše úhrady nákladů zásahu použije
paušální částka ve výši, která byla k 31. prosinci
2015 stanovena právní úpravou paušální výše úhrady
nákladů zásahu.

§ 52

Ten, kdo nesplňuje omezení podle § 41, je po-
vinen uvést svou obchodní firmu a název a název
svých orgánů a organizačních článků do souladu
s § 41 do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona; pro označení podnikatele to platí obdobně.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o požární ochraně

§ 53

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994
Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998
Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zá-
kona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
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č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „předkládá
Ministerstvu financí“ nahrazují slovem „zpraco-
vává“.

2. V § 24 odst. 1 písm. c) se slova „předkládá
Ministerstvu financí návrh“ nahrazují slovem „po-
skytuje“.

3. V § 24 odst. 1 písm. d) se slova „ve spolu-
práci s Ministerstvem financí“ zrušují, za slovo
„techniky“ se vkládají slova „a staveb sloužících
pro výkon služby jednotek sborů dobrovolných ha-
sičů obcí“ a na konci textu písmene se doplňují slova
„ , nebo se podílí na úkolech obce, které plní v pře-
nesené působnosti státní správy podle tohoto zákona
nebo zvláštních právních předpisů“.

4. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která
včetně nadpisu zní:

„ČÁST TŘETÍ

ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE
SPALINOVÉ CESTY

§ 43

Spalinová cesta

(1) Provoz spalinové cesty se považuje za vy-
hovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo ma-
jetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spa-
linové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.

(2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zá-
kona rozumí dutina určená k odvodu spalin do vol-
ného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje od-
vod spalin z lokálních podokenních topidel o jmeno-
vitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

(3) Ustanovení § 44 až 47 se nepoužijí na spa-
linovou cestu, která není součástí stavby, nebo na
spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího
komínu o vnitřním průměru komínového průduchu
800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce
60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovi-
tém výkonu nad 1 MW.

§ 44

Čištění a kontrola spalinové cesty

(1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty pro-
vádí osoba, která je držitelem živnostenského opráv-

nění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná
osoba“).

(2) Čištění používané spalinové cesty sloužící
pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva
o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spali-
nové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních
zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné
provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spali-
nové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty
pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin
je podle návodu nebo technických podmínek vý-
robce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle
návodu výrobce.

(3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spa-
linové cesty a způsob kontroly spalinové cesty sta-
noví prováděcí právní předpis.

§ 45

Revize spalinové cesty

(1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná
osoba, která je současně revizním technikem spali-
nových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalino-
vých cest“).

(2) Důvody pro provádění revize spalinové ces-
ty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí
právní předpis.

§ 46

Postup při zjištění nedostatků

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kon-
trole spalinové cesty nebo revizní technik spalino-
vých cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek,
který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo ma-
jetek osob a který nelze odstranit na místě, nepro-
dleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjiš-
tění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně
v případě nedostatku způsobeného nedodržením
technických požadavků na stavbu příslušnému sta-
vebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se
nedodržení požadavků na požární bezpečnost pří-
slušnému orgánu státního požárního dozoru.

§ 47

Zpráva o provedeném čištění nebo kontrole
spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty

(1) Oprávněná osoba předá objednateli služby
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neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode
dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty,
písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kon-
trole spalinové cesty. Pokud právnická nebo podni-
kající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty
podle § 44 odst. 2 svépomocí, učiní o tom písemný
záznam.

(2) Revizní technik spalinových cest předá ob-
jednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o re-
vizi spalinové cesty.

(3) Vzor písemné zprávy o provedeném čištění
nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o re-
vizi spalinové cesty stanoví prováděcí právní před-
pis.“.

5. V § 65 odst. 1 písm. a) se slovo „kraje“ na-
hrazuje slovy „zřízená jako jednotka hasičského zá-
chranného sboru kraje, jednotka generálního ředitel-
ství nebo jednotka záchranného útvaru hasičského
záchranného sboru“ a na konci textu písmene se
slovo „kraje“ zrušuje.

6. § 69a zní:

„§ 69a

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické oso-
by, které jsou povinny zřídit jednotku požární
ochrany, nebo obce mohou namísto vlastní jednotky
požární ochrany zajistit plnění úkolů této jednotky
na základě smlouvy mezi sebou nebo se státem,
který zastupuje hasičský záchranný sbor kraje, nebo
zřízením společné jednotky požární ochrany.

(2) Za společnou jednotku požární ochrany se
považuje také jednotka požární ochrany podle § 65
odst. 1, na jejíž činnost a vybavení na základě
smlouvy podle odstavce 1 finančně přispívá práv-
nická osoba, podnikající fyzická osoba nebo obec,
které jsou jinak povinny jednotku požární ochrany
zřídit.

(3) Postup podle odstavce 1 je podmíněn před-
chozím souhlasem hasičského záchranného sboru
kraje. Hasičský záchranný sbor kraje může udělit
souhlas za podmínky, že budou dodrženy mimo jiné
požadavky základní tabulky plošného pokrytí uve-
dené v příloze zákona a smlouvou určená jednotka
bude akceschopná. Hasičský záchranný sbor kraje
současně stanoví druh společné jednotky v souladu
s § 65 odst. 1. V případě, že smlouvu podle od-

stavce 1 uzavírá hasičský záchranný sbor kraje, sou-
hlas uděluje generální ředitelství.

(4) Na základě smlouvy podle odstavce 1 musí
být hasičskému záchrannému sboru kraje nebo obci
poskytovány finanční prostředky ve výši potřebné
k zajištění akceschopnosti jednoho požárního druž-
stva o zmenšeném početním stavu. V případě, kdy je
smlouva uzavírána mezi hasičským záchranným sbo-
rem kraje a obcí v místě dislokace stanice hasičského
záchranného sboru kraje, musí být tyto prostředky
ve výši potřebné k zajištění akceschopnosti jednoho
požárního družstva příslušného typu stanice hasič-
ského záchranného sboru kraje vynásobené počtem
těchto stanic zřizovaných v obci podle základní ta-
bulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona,
pokud není ve smlouvě podle odstavce 1 stanoveno
jinak. V případě, kdy je smlouva uzavřena mezi ha-
sičským záchranným sborem kraje a zřizovatelem
jednotky hasičského záchranného sboru podniku,
bude zaměstnanec podniku zařazený v této jednotce
upřednostněn v řízení ve věcech služebního poměru
vedeném v návaznosti na mimořádné zřízení služeb-
ního místa.

(5) Obce, které nezřídí jednotku požární ochra-
ny podle § 68 odst. 1 nebo postupem uvedeným
v odstavci 1, jsou povinny přispívat na společnou
jednotku podle odstavce 2 hasičskému záchrannému
sboru kraje nebo obci, jejíž jednotka požární ochra-
ny je předurčena požárním poplachovým plánem
kraje pro uvedenou obec jako první za dodržení
podmínek uvedených v § 65 odst. 6.

(6) Obec, na jejímž území je dislokována sta-
nice hasičského záchranného sboru kraje, může uza-
vřít s místně příslušným hasičským záchranným sbo-
rem kraje smlouvu, v níž upraví užívání majetku ve
vlastnictví této obce, poskytování prostředků, pří-
padně další vztahy ve vazbě na činnosti hasičského
záchranného sboru kraje.“.

7. Za § 76 se vkládají nové § 76a až 76c, které
znějí:

„§ 76a

(1) Oprávněné osobě, která

a) neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty
stanoveným způsobem, nebo

b) v rozporu s § 47 odst. 1 nepředá písemnou
zprávu o provedeném čištění nebo kontrole
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spalinové cesty nebo ji předá po stanovené
lhůtě,

se uloží pokuta do 50 000 Kč.

(2) Oprávněné osobě nebo reviznímu techni-
kovi spalinových cest, který v rozporu s § 46 ne-
oznámí zjištěné nedostatky příslušnému stavebnímu
úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru nebo
je oznámí opožděně, se uloží pokuta do 50 000 Kč.

(3) Reviznímu technikovi spalinových cest,
který

a) neprovede revizi spalinové cesty stanoveným
způsobem, nebo

b) v rozporu s § 47 odst. 2 nepředá písemnou
zprávu o revizi spalinové cesty nebo ji předá
po stanovené lhůtě,

se uloží pokuta do 50 000 Kč.

§ 76b

Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který
je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou
a který provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto
zákonem, se uloží pokuta do 100 000 Kč.

§ 76c

Pokutu podle § 76a a 76b ukládá hasičský zá-
chranný sbor kraje. Při stanovení výše pokuty při-
hlíží zejména k závažnosti a době trvání protipráv-
ního jednání.“.

8. V § 77 odstavec 2 zní:

„(2) Pokutu podle § 76 vybírá hasičský zá-
chranný sbor kraje.“.

9. V § 78 odst. 1 se tečka na konci písmene z)
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písme-
no aa), které zní:

„aa) kdo provozuje spalinovou cestu v rozporu
s tímto zákonem.“.

10. V § 78 odst. 2 se za slova „až d)“ vkládají
slova „a aa)“.

11. V § 79 odstavec 2 zní:

„(2) Pokutu za přestupek podle § 78 ukládá
a vybírá hasičský záchranný sbor kraje.“.

12. Za § 87 se vkládá nový § 87a, který zní:

„§ 87a

Hasičský záchranný sbor a jednotky sboru do-

brovolných hasičů obcí mohou při plnění svých
úkolů používat zásahovou požární techniku s celko-
vou hmotností převyšující 3 500 kg, která je schopna
dlouhodobého provozu

a) bez pomocných činidel do systému pro kon-
trolu oxidů dusíku,

b) při použití nestandardního paliva.“.

13. V § 97 se slovo „Jednotky“ nahrazuje slovy
„Hasičský záchranný sbor a jednotky“.

14. V § 101 se za slova „§ 31a,“ vkládají slova
„§ 44 odst. 3, § 45 odst. 2, § 47 odst. 3,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě

§ 54

V § 1 odst. 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb., zákona
č. 184/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se slova
„pro výkon služby1g)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 1g se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna rozpočtových pravidel

§ 55

V § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech a o změně některých souvise-
jících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona
č. 187/2001 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona
č. 501/2012 Sb., se slova „č. 238/2000 Sb.“ nahrazují
slovy „o Hasičském záchranném sboru České repu-
bliky“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích

§ 56

V § 20 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění zákona č. 503/2012 Sb., odstavec 2 zní:
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„(2) Opatření podle odstavce 1 mohou vydávat
zřizovatelé organizačních složek při výkonu funkce
zřizovatele podle tohoto zákona a příslušné orgány
Poslanecké sněmovny a Senátu v souvislosti s rozho-
dováním o příslušnosti (§ 9). Opatření podle od-
stavce 1 může vydat i ředitel bezpečnostního sboru,
nakládá-li se s majetkem za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna krizového zákona

§ 57

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 110/2007
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 153/2010
Sb., zákona č. 430/2010 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.
a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Dále se Ministerstvo vnitra podílí na úkolech podle
odstavce 1 písm. a) až c) a l).“.

2. V § 10 odst. 3 se slova „Ministerstvo vnitra“
nahrazují slovy „Ministr vnitra“.

3. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v od-
stavci 1 plní generální ředitelství hasičského záchran-
ného sboru.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o získávání
a zdokonalování odborné

způsobilosti k řízení
motorových vozidel

§ 58

V § 2 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdo-
konalování odborné způsobilosti k řízení motoro-
vých vozidel a o změnách některých zákonů, ve
znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 320/2002
Sb. a zákona č. 223/2009 Sb., se na konci textu od-
stavce 1 doplňují slova „ , pokud jiný právní předpis
nestanoví jinak“.

ČÁST OSMÁ

Změna branného zákona

§ 59

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a je-
jím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 17 odst. 2 písm. a) se za slova „státních
podniků,“ vkládají slova „prvků kritické infrastruk-
tury,“.

2. V § 25 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ ; obdobně to platí i pro zaměstnance České
republiky zařazeného k výkonu práce v bezpečnost-
ním sboru“.

ČÁST DEVÁTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 60

Zrušuje se:

1. Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchran-
ném sboru České republiky a o změně některých
zákonů.

2. Část druhá zákona č. 362/2003 Sb., o změně zá-
konů souvisejících s přijetím zákona o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

3. Část druhá zákona č. 586/2004 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o branné povinnosti a jejím zajišťování
(branný zákon).

4. Část čtyřicátá třetí zákona č. 413/2005 Sb.,
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o ochraně utajovaných informací a o bezpeč-
nostní způsobilosti.

5. Část čtyřicátá první zákona č. 189/2006 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím zákona o nemocenském pojištění.

6. Část sedmnáctá zákona č. 264/2006 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákoníku práce.

7. Zákon č. 260/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru
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České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

8. Část druhá zákona č. 160/2013 Sb., kterým se
mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpo-
vědnosti za škodu způsobenou provozem vozi-
dla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vo-
zidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/
/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.

9. Část třicátá osmá zákona č. 64/2014 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
kontrolního řádu.

10. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kou-
řovodů a spotřebičů paliv.

11. Nařízení vlády č. 263/2013 Sb., o paušální výši
úhrady nákladů zásahu.

12. Vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních

stejnokrojů příslušníků Hasičského záchran-
ného sboru České republiky, jejich používání
a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního
průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním
průkazu příslušníků Hasičského záchranného
sboru České republiky).

13. Vyhláška č. 349/2013 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejno-
krojů příslušníků Hasičského záchranného
sboru České republiky, jejich používání a způ-
sobu vnějšího označení, a vzoru služebního prů-
kazu (vyhláška o vystrojování a služebním prů-
kazu příslušníků Hasičského záchranného sboru
České republiky).

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

§ 61

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

v z. Bělobrádek v. r.
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Příloha k zákonu č. 320/2015 Sb.
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Sbírka zákonů 2015

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o.,
Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jedno-
rázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy
uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 4328 Částka 135

8591449 135016

15

ISSN 1211-1244


