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USNESENÍ
Ústavně-právního výboru
č. 47 ze dne 21. dubna 2021

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR
47. USNESENÍ
z 13. schůze konané dne 21. února 2021
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů
veřejné moci

Senátní tisk č. 73
Po úvodním slově Petra Vokáče, náměstka ministra vnitra, který vystoupil jako zástupce
navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Michael Canov a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona
s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v příloze;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Michaela Canova;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Tomáše Goláně, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu
Parlamentu ČR.

vrátit

Poslanecké

sněmovně

Tomáš Goláň v. r.
předseda výboru
Michael Canov v. r.
zpravodaj výboru

Ondřej Feber v. r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení ÚPV č. 47
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací
postupů orgánů veřejné moci

(senátní tisk č. 73)
1.

V čl. XVII za text „§ 16a“ vložit slova „včetně nadpisu“.

2.

V čl. XVIII za bod 2 doplnit nový bod 3, který zní:
„3. V § 12 odst. 1 se za slovo „přiděleno,“ vkládá slovo „a“ a slova „a v případě potřeby také sdělení
dalších údajů podle § 11a odst. 2 až 5“ se zrušují.“.

3.

Článek XLVII upravit takto:

„Čl. XLVII

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona, ve
znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009
Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 127/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017
Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 277/2019
Sb., se mění takto:
1. V § 85g se odstavce 2 až 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. V § 85k odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „2“.“.
4.

V čl. LV před bod 1 vložit nový bod 1, který zní:
„1. V § 19 odst. 1 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.“.
Následující body 1 až 7 označit jako body 2 až 8.

5.

V čl. LXVII za bod 4 vložit nový bod 5, který zní:
„5. V § 13b odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.“.
Následující bod 5 označit jako bod 6.

6.

Část šedesátou devátou včetně nadpisu vypustit.
Následující části a články přeznačit a přeznačení následujících článků promítnout do ustanovení o
účinnosti zákona a do odkazů v dosavadních čl. CIII a CXLIII.

7.

V dosavadním čl. LXXV slova „V zákoně“ nahradit slovem „Zákon“ a slova „se § 12b včetně
nadpisu zrušuje.“ nahradit slovy „se mění takto:

1. V § 12 odstavce 6 a 7 znějí:
„(6) Fond zveřejňuje informace o poskytnutých dotacích jako otevřená data ve smyslu zvláštního
zákona47), a to v rozsahu
a) jméno a příjmení či název příjemce,
b) identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
c) obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,
d) výše přiznané dotace a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,
e) účel, na který je poskytovaná částka určena,
f) datum vydání rozhodnutí či uzavření dohody o poskytnutí dotace,
g) informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, včetně
částky, kterou byl příjemce povinen vrátit, odvést či která nebyla vyplacena.
(7) Informace podle odstavce 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí či uzavření dohody o
poskytnutí dotace, v případě informace podle písmene g) do 7 dnů po právní moci příslušného
rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.“.
2. V § 12 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2,
informace se tímto způsobem nezveřejní.“.
3. § 12b se včetně nadpisu zrušuje.“.
8.

Za dosavadní čl. LXXV vložit nový článek …, který včetně nadpisu zní:
„Čl. …
Přechodné ustanovení
Státní zemědělský intervenční fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit
způsobem uvedeným v § 12 odst. 6 až 8 informace o všech finančních prostředcích poskytnutých po
1. lednu 2010. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.“.
Následující články přeznačit a toto přeznačení promítnout do ustanovení o účinnosti zákona a do
odkazů v dosavadních čl. CIII a CXLIII.

9.

V dosavadním čl. LXXVII slova „V zákoně“ nahradit slovem „Zákon“ a slova „se § 47b včetně
poznámky pod čarou č. 36a zrušuje.“ nahradit slovy „se mění takto:
1. § 47b se včetně poznámky pod čarou č. 36a zrušuje.
2. V § 48 odst. 1 se slova „ , které mu byly poskytnuty podle § 47b“ nahrazují slovy „vedené
v informačních systémech veřejné správy, které může využívat k výkonu působnosti podle tohoto
zákona“.“.

10. V dosavadním čl. LXXIX za bod 10 vložit nový bod 11, který zní:
„11. V § 125c odst. 1 písm. e) se na konci bodu 2. doplňují slova „nebo její řidičský průkaz byl
prohlášen za zadržený podle § 118b odst. 6“.“.
Následující body 11 a 12 označit jako body 12 a 13 a toto přeznačení promítnout do ustanovení o
účinnosti zákona s tím, že účinnost nově vkládaného bodu 11 bude stanovena k 1. červenci 2025.

11. V dosavadním čl. LXXXIV v bodu 2 slova „a vlastníka vozidla“ nahradit slovy „a vlastníka“ a za
bod 3 doplnit nové body 4 a 5, které znějí:
„4. V § 72a se odstavec 3 zrušuje.“.
5. V § 79a odst. 4 se slova „ , § 4a odst. 1 až 6“ zrušují.“.
12. V dosavadním čl. CIX slova „V zákoně“ nahradit slovem „Zákon“ a slova „se § 19 včetně nadpisu
zrušuje.“ nahradit slovy „se mění takto:
1. V § 15 odst. 1 se slova „podle § 19“ zrušují.
2. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.“.
13. V dosavadním čl. CXX slova „V zákoně“ nahradit slovem „Zákon“ a slova „se § 147c zrušuje.“
nahradit slovy „se mění takto:
1. V § 5 písm. b) bodu 4. se text „(§ 147c)“ zrušuje.
2. § 147c se zrušuje.“.
14. Dosavadní článek CXXX upravit takto:

„Čl. …

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č.
377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 14 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 3 až 7.
2. V § 16 odst. 4 se číslo „8“ nahrazuje číslem „6“.“.
15. V dosavadním čl. CLIII slova „V zákoně“ nahradit slovem „Zákon“ a slova „se § 69b včetně nadpisu
zrušuje.“ nahradit slovy „se mění takto:
1. § 69b se včetně nadpisu zrušuje.
2. V § 120 se slova „§ 69b odst. 2,“ zrušují.“.
16. V dosavadním čl. CLXXXIII písmeno g) upravit takto:
„g) ustanovení čl. LXXX bodů 34 a 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXXIV bodů 1 a 2, čl. CXLII bodů 2, 4,
6 až 30, 41 až 45 a čl. CXLIII bodů 2 až 6, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022,“.
17. V dosavadním čl. CLXXXIII písmeno j) upravit takto:
„j) ustanovení čl. CXLII bodů 1, 3 a 5, čl. CXLIII bodu 1 a čl. CXLV bodu 2, které nabývají
účinnosti 1. ledna 2023,“.

