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dle rozdělovníku

Evidence přestupků – informace

Vážená paní, vážený pane,

v loňském roce byl schválen zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.
Přijetím této normy byly vytvořeny legislativní a právní podmínky pro zavedení centrální evidence
přestupků.
Evidence přestupků by měla být spuštěna od 1. října letošního roku a povede ji Rejstřík trestů, který
v současné době realizuje zadávací řízení na vytvoření informačního systému evidence přestupků.
Cílem nové právní úpravy je zavedení přísnějšího postihu recidivy vybraných závažnějších druhů
přestupků, efektivnější trestání přestupků a účinnější potírání bagatelní trestné činnosti, do které lze páchání
přestupků zahrnout.
V evidenci přestupků se budou evidovat pravomocná rozhodnutí o přestupcích dle z. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
dále také přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Kromě vybraných
přestupků dle zákona o přestupcích se v evidenci přestupků budou evidovat taktéž vybrané přestupky např.
dle zákona o myslivosti, zákona o zbraních či zákona o rybářství a některých dalších zákonů. Opis z evidence
přestupků bude sloužit také k posouzení spolehlivosti konkrétních osob dle zvláštních zákonů.
Na konci měsíce dubna jsme informovali, že na webových stránkách rejstříku trestů byla zveřejněna
definice webové služby pro dálkový přístup do informačního systému evidence přestupků, odkaz je uveden
níže: http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=6627&d=348590.
Tento popis webové služby, je určen zejména Vašim dodavatelům informačních systémů, pro jejich
vývoj popř. upgrade stávajících programů pro evidenci přestupků pro zajištění dálkového přístupu do
informačního systému evidence přestupků.
Na základě dotazů si Vás dovolujeme upozornit, že webová služba bude po odeslání záznamu
o přestupku, a při úspěšném přijetí, a zaevidování záznamu nebo změny záznamu o přestupku, vracet
potvrzení, které bude obsahovat pouze ID identifikátor zaevidovaného záznamu (týká se zápisu přestupku
do evidence dle ustanovení § 88 zákona o přestupcích, netýká se Opisu z evidence přestupků).
V případě, že odesílatel (editor) záznamu o přestupku, bude potřebovat uchovávat „obraz“
odeslaných údajů záznamu o přestupku, musí mu pořízení tohoto obrazu umožnit (zajistit) jeho systémová
aplikace.
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S uveřejněním webové služby jsme dále zaznamenali tyto dotazy:
 Povinné položky u osobních údajů osoby, která spáchala přestupek
Povinné údaje pro zápis nebo změnu záznamu o přestupku
Osoba se státní příslušností ČR (nebo osoba s uvedeným RČ): jméno, popřípadě jména; příjmení;
rodné číslo; místo, okres (pouze pro osoby narozené v ČR) a stát narození; státní příslušnost.
Osoba Cizinec (bez rodného čísla): jméno, popřípadě jména; příjmení; datum narození; místo a stát
narození; státní příslušnost.
Povinné údaje pro Opis z evidence přestupků
Osoba se státní příslušností ČR (nebo osoba s uvedeným RČ): jméno, popřípadě jména; příjmení;
rodné číslo
Osoba Cizinec: jméno, popřípadě jména; příjmení; datum narození; místo a stát narození.
Na dotaz, zda bude aplikace při editaci zápisů do evidence přestupků vyžadovat údaj o rodném čísle,
Rejstřík trestů odpovídá: Ano, položka rodné číslo je jedna z povinných údajů, jak pro zápis (editaci),
tak i pro Opis z evidence přestupků, u osob se státní příslušností ČR, nebo osob s přiděleným rodným
číslem.
 S odvoláním na Agendu řízení o přestupcích, která je již dnes zaregistrována v Registru práv a
povinnosti v sobě obsahuje činnost Ověření údajů fyzické osoby v řízení o přestupcích. V této agendě
mohou vymezené úřady, na základě svého oprávnění uvedeného v ustanovení § 58a odst. 2 zákona o
přestupcích, přistupovat k údajům uvedeným v AIS EO právě za účelem získaní veškerých
identifikačních údajů nezbytných pro evidenci přestupků, které jsou vymezeny v ustanovení § 16i
odst. 2 zákona o Rejstříku trestů, ve znění účinném kde ni 1. 10. 2016.
Rejstřík trestů má za to, že všechny přestupkové orgány by měly mít přístup do shora uvedené
agendy na základě oznámení o vykonávání působnosti v agendě, které bylo oznámeno Správě
základních registrů.
 Na dotaz s předáváním identity osoby podle AIFO, Rejstřík trestů uvádí, že i nadále nepočítá
s Agendovým identifikátorem fyzické osoby (AIFO). Správní orgány, které odesílají záznam o
přestupku, jsou ze zákona povinni ověřit všechny údaje, které budou do systému evidence přestupků
- MIKEŠ vkládat. Je tedy na příslušných správních orgánech, aby si údaje ověřily. Z tohoto důvodu
Rejstřík trestů zavrhl variantu AIFA. Správní orgán si musí povinné údaje zjistit prostřednictvím
evidence obyvatel. Rejstřík trestů plní funkci správce systému, a nepřebírá odpovědnost za to, zda
údaje ze strany správních úřadů jsou správné a úplné.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, neváhejte na nás obrátit.
Dále si Vás dovoluji informovat, že na základě dohody s institucemi, které se zabývají vzděláváním ve
veřejné správě, se budou konat semináře zabývající se problematikou evidence přestupků, na kterých se
bude Rejstřík trestů z pozice budoucího správce informačního systému podílet.

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem

Digitálně podepsal

Mgr., Bc.
Mgr., Bc. Radka Paulová
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Mgr. Radka Paulová
ředitelka
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