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Změna zákonů v souvislosti s další elektronizací veřejné moci 
Ve Sbírce zákonů byl dne 9. července vyhlášen zákon, kterým se mění některé záko-
ny v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Takzvaný zákon 
„DEPO“ novelizuje přes 160 právních předpisů. Od 1. února 2022 představuje zá-
sadní změnu stanovení povinnosti pro veřejnoprávní původce vykonávat spisovou 
službu výlučně v elektronické podobě. Pro veřejnoprávní původce, které vykonávaly 
spisovou službu v listinné podobě, jsou v zákoně stanoveny lhůty k uvedení výkonu 
spisové služby. Lhůta pro obce a kraje je stanovena do 31. prosince 2024. Další změ-
nou je rozšíření datových schránek – od roku 2023 dojde k automatickému zřízení 
datových schránek u všech podnikatelů a právnických osob, kteří ji nevlastní. Od 
stejného roku ji pak automaticky získá i každý občan, který se ke službám státu při-
hlásí pomocí elektronické identity. Zákon od roku 2025 počítá i s tím, že bude možné 
řídit motorové vozidlo i přesto, že u sebe nebudete mít řidičský průkaz. 

Kandidátní listiny do voleb
O registraci kandidátních listin, případně o jejich odmítnutí nebo škrtnutí kandi-
dáta rozhodnou krajské úřady v pátek 20. srpna. Tomu předchází proces přezku-
mu a odstraňování případných vad. Odvolání kandidátů nebo vzdání se kandi-
datury je možné až do 48 hodin přede dnem voleb.

Legislativní novinky k 20. červenci: 
zákon o občanských průkazech
Nový zákon č. 269/2021 Sb., o ob-
čanských průkazech, byl vyhlášen 
19. července. Ten od 2. srpna nahra-
zuje zákon dosavadní. Nově zavádí 
vydávání občanských průkazů se 
strojově čitelnou částí, která bude ob-
sahovat i otisky prstů držitele průkazu 
a nebude do nich dále zapisován aka-
demický titul. V návaznosti na zákon 
o občanských průkazech byl téhož 
dne vyhlášen i zákon č. 270/2021 Sb., 
kterým se mění některé zákony v sou-
vislosti s přijetím zákona o občan-
ských průkazech. Mimo jiné obsahuje 
novelu zákona o matrikách, která ruší 
od 1. ledna 2022 podmínky nepře-
chylování ženských příjmení. 

Vnitro finišuje s přípravou 
informačního systému 
Sbírky právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých 
správních úřadů
Od ledna příštího roku dojde ke spuš-
tění ostrého provozu informačního 
systému Sbírka právních předpisů 
územních samosprávných celků a ně-
kterých správních úřadů. Ministerstvo 
vnitra ve spolupráci s NAKIT dokon-
čuje finální podobu informačního 
systému a od poloviny září započne 
se školením obcí a dalších subjektů, 
které budou Sbírku využívat. Bližší 
informace ke školením, včetně kon-
krétních termínů, najdete v dalším 
čísle a naleznete je brzy i na stránkách 
www. mvcr.cz/odk2. 

Z jižní Moravy…
→  Ministerstvo vnitra vyslalo do 
postižených míst, kde řádilo tor-
nádo, své pracovníky, kteří po-
skytli obcím pomoc při výkonu 
činnosti obce.

→  Stav nebezpečí v místech, která 
koncem června poničila extrém-
ní bouřka spolu s tornádem má 
podle vlády trvat do 23. srpna. 

→  Podpora ze Státního fondu pod-
pory investic se nově bude vzta-
hovat i na nezkolaudované stavby 
poničené tornádem na jižní Mora-
vě nebo downburstem na Loun-
sku. Vláda návrh řešení schválila 
19. července. Nově na dotaci do-
sáhnou i lidé, kteří v uplynulých 
třech letech čelili úpadku, likvi-
daci nebo ti, proti nimž byl veden 
výkon rozhodnutí.

→  Komunální politici z obcí, které 
letos v červnu zasáhlo ničivé tor-
nádo, mají lhůtu pro podání po-
vinného oznámení o svých majet-
kových poměrech nejpozději do 
31. srpna 2021. 

→  Pracovní skupina ministra vnitra 
Jana Hamáčka pro podporu du-
ševního zdraví při mimořádných 
událostech aktuálně pracuje na 
monitoringu potřeb lidí ze za-
sažených oblastí, spolupracuje 
s psychologickými službami IZS 
v terénu, připravila adresář pomo-
ci a sdílí doporučení pro lidi zasa-
žené mimořádnou událostí. Jejím 
cílem je rychlá reakce na psycho-
sociální potřeby lidí a podpora ko-
ordinace psychologických služeb 
IZS. Klíčové kontakty a doporuče-
ní pro současnou situaci nalezne-
te na www.mvcr.cz. Děkujeme, že 
pomáháte sobě a ostatním!

Bezplatné poradenství k zabezpečení majetku 
Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR ve spolupráci 
s členy Poradního sboru pro situační prevenci kri-
minality Ministerstva vnitra (např. Cechem mechanických zámkových systémů) 
bude mít opět Poradenské centrum na největším stavebním mezinárodním veletr-
hu v ČR „FOR ARCH 2021“. Ten se uskuteční ve dnech 21.–25. září 2021 v areálu PVA 
EXPO PRAHA v pražských Letňanech. Návštěvníkům budou poskytovány užitečné 
rady a informace z oblasti ochrany majetku a osob a prevence kriminality, včetně 
informování veřejnosti o legálních možnostech řešení možných bezpečnostních 
rizik a hrozeb. Na veletrhu bude představen celorepublikový preventivní projekt 
„Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který obsahuje souhrn 
preventivních opatření (včetně mobilní aplikace „Zabezpečte se“) při ochraně 
domů, bytů, sklepů, chat a dalších rekreačních objektů proti vloupání. 


