
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 
  

*** 

ČÁST SEDMNÁCTÁ  

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti  

Čl. XXII  

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., 
se mění takto:  
 
 1. V § 138 odst. 1 písmeno f) zní:  

„f) vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů11) a z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů; 
žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků a opis z evidence Rejstříku 
trestů a z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup,“.  
  
 2. V § 140 odst. 4 písmeno g) zní:  

„g) vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů11) a opis z evidence přestupků; žádost o vydání 
opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků a opis nebo výpis 
z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné podobě, popřípadě 
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.  
  
 3. V § 141 odst. 4 písmeno f) zní:  

„f) vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů11) a opis z evidence přestupků; žádost o vydání 
opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků a opis nebo výpis 
z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné podobě, popřípadě 
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 
 

*** 

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ 

ÚČINNOST 

Čl. XXVI 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtrnáctého kalendářního měsíce následujícího po 
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 až 8, 11 až 16, 17, 18, 23 až 25 a 29, čl. III bodů 1, 4 
až 32, 34 až 40, čl. IV a čl. XII bodu 3, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního 
měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 
 
Platnost ode dne 17. 8. 2015. 
Účinnost ode dne 1. 10. 2016. 
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