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IV. 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 
k návrhu zákona, 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, a další související zákony 
 
A. Obecná část 

 
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Podle stávající právní úpravy nelze z informačního systému evidence obyvatel zjistit, 

zda je adresa místa trvalého pobytu občana vedená na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese 
sídla zvláštní matriky. 

 
Platná právní úprava není diskriminační ani nemá dopad na rovnost mužů a žen, neboť 

adresa místa trvalého pobytu občana je v informačním systému evidence obyvatel vedená 
u každého občana bez ohledu na jeho pohlaví, věk apod. Podrobnosti jsou uvedeny 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

 
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen  
 
Účelem předkládaného návrhu zákona je zavedení označení údaje o adrese místa 

trvalého pobytu občana na adrese sídla ohlašovny nebo sídla zvláštní matriky jako adresy 
úřadu. Z informačního systému evidence obyvatel tak bude zřejmé, že se občan na této adrese 
fakticky nezdržuje. 

 
Navrhovaná právní úprava není žádným způsobem diskriminační, neboť označení 

adresy úřadu bude uvedeno u všech občanů s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny 
nebo sídla zvláštní matriky bez ohledu na jejich pohlaví, věk či jiná kritéria. Podrobnosti jsou 
uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
 

Zavedení označení adresy místa trvalého pobytu občana na adrese sídla ohlašovny 
nebo na adrese sídla zvláštní matriky jako adresy úřadu je nezbytné zejména z důvodu 
zvýšení informovanosti subjektů oprávněných čerpat údaje z informačního systému  
(např. z hlediska osobního zastižení občana na této adrese apod.). Podrobnosti jsou uvedeny 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 
zejména s čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, čl. 79 odst. 1 a čl. 105 Ústavy. 
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5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

 
Návrh je v souladu s právem Evropské unie. Předmětu navrhované právní úpravy  

se dotýká směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
Návrh zákona je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jenž danou směrnici implementuje  
do právního řádu České republiky.  

 
6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána 
 
Na danou problematiku se nevztahují mezinárodní smlouvy, navrhovaná úprava není 

v rozporu s mezinárodními smlouvami. 
 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady 
 
Celkové náklady představují částku zhruba 32 850 000 Kč související zejména 

s úpravou položkové skladby informačního systému evidence obyvatel a základního registru 
obyvatel a informačních systémů cizinců o označení adresy úřadu. Dále s úpravou dotčených 
kompozitních služeb, úpravou formulářů Czech POINT atd. Podrobnosti jsou uvedeny 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

 
Předkládaná právní úprava nemá negativní dopady na podnikatelské prostředí 

ani v sociální oblasti.  
 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 
Dochází k zpřesnění zpracovávaných osobních údajů v tom smyslu, že stávající údaj 

o místě trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky bude 
označen jako adresa úřadu. K této změně dochází v rámci již existujících zpracování 
a využívání osobních údajů. 

 
Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní 

dopady, je zajištěna standardní ochrana v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
 

9. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Právní úprava jako celek nevybočuje z rámce obvyklých principů obdobných právních 
úprav a je plně v souladu s obecnými právními úpravami v tomto směru a nejsou s ní spojena 
žádná přímá či nepřímá korupční rizika. 
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9.1. Přiměřenost 
 
 Rozsah množiny subjektů, na něž se návrh novely zákonů vztahuje, je odpovídající 
účelu navrhované právní úpravy. Navrhované novely zákonů neúměrně nerozšiřují 
kompetence orgánů veřejné správy. 
 
 9.2. Efektivita 
 
 Předkládaný návrh zákona má přímý dopad především na občany. Rozšířením rozsahu 
vedených údajů v  informačním systému evidence obyvatel a základním registru obyvatel 
se zefektivní výkon státní správy.  
  

9.3. Odpovědnost 
 
  Orgány veřejné moci, které budou odpovědné za implementaci, jsou Ministerstvo 
vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 
 
 Mechanismy pro dodržování právního předpisu a sankce za porušení: v návrhu zákona 
nejsou vymezeny správní delikty, za jejichž spáchání by byly ukládány pokuty. 
 
 9.4. Opravné prostředky a kontrolní mechanismy 
 
 Návrh zákona neupravuje nové opravné prostředky ani kontrolní mechanismy.  
 

9.5. Poptávková a nabídková stránka 
 
 Novela zákonů nestanoví žádná nová řízení a rozhodování v dané oblasti a nebude mít 
tedy vliv na změnu případných korupčních rizik. Na základě vládou schváleného Etického 
kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy jsou přijímány také vnitřní předpisy 
jednotlivých úřadů.   
 

9.6. Transparentnost a otevřená data 
 
 Návrh novely zákonů nestanoví žádné povinnosti ke zveřejňování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost ani obranu státu. 
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B. Zvláštní část 
 
K části první – Změna zákona o evidenci obyvatel 
 
K čl. I bodu 1: 
Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky bude nově 
označen jako adresa úřadu u těch občanů, kteří byli doposud evidováni s trvalým pobytem na 
adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky. Subjekty oprávněné k využívání 
údaje o trvalém pobytu tak získají informaci, že se jedná o občana, který má tzv. úřední 
adresu.  
Zvláštní matriku vede Úřad městské části Brno-střed; do matričních knih je zde zapisováno 
narození, uzavření manželství, vznik partnerství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině. 
 
K čl. I bodu 2: 
Vzhledem k tomu, že se zavádí nové označení trvalého pobytu jako adresy úřadu, zpřesňuje 
se v zákoně, že se jedná pouze o trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla 
zvláštní matriky.  
 
K čl. II 
Nově se zavádí druh trvalého pobytu s označením adresa úřadu, a proto je nutné upravit,  
do jaké doby bude provedena úprava informačního systému u těch občanů, kteří jsou  
do účinnosti novely evidováni s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla 
zvláštní matriky. 
 
K části druhé - Změna zákona o základních registrech 
 
K čl. III bodu 1 
Spolu se zavedením označení adresy úřadu v zákoně o evidenci obyvatel a jeho vedením 
v informačním systému evidence obyvatel se navrhuje, aby údaj o trvalém pobytu 
s označením adresa úřadu byl veden i v základním registru obyvatel jako referenční údaj. 
Trvalý pobyt s označením adresa úřadu bude upraven jako podmnožina institutu trvalého 
pobytu, který je referenčním údajem a je nezbytným údajem k využívání oprávněnými 
subjekty. 
 
K čl. III bodu 2 
V souvislosti s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a další související zákony, který nabude účinnosti 1. července 2016, bude do zákona 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění zákona 
č. 87/2015 Sb., zakotvena právní úprava evidence svěřenských fondů. Zavedení evidence 
svěřenských fondů se promítne rovněž do zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 
ve znění pozdějších předpisů, neboť ustanovení § 25 bude rozšířeno o písmeno g), 
které mezi subjekty, o nichž se vedou v registru osob údaje, zařadí nově svěřenský fond.  
S ohledem na výše uvedené změny je žádoucí, aby byl rozšířen rozsah referenčních údajů 
vedených v registru osob (§ 26 odst. 2 zákona o základních registrech), a to o údaje o osobě, 
která je svěřenským správcem podle § 65d písm. e) zákona o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob, a dále o způsob, jakým se jedná v případě, kdy je ustanoveno 
více svěřenských správců. 
Zapisování těchto údajů přispěje k zefektivnění výkonu státní správy a rovněž ke snížení 
administrativní zátěže jak občanů, tak orgánů veřejné moci. 
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K čl. III bodům 3 až 7 
  Jedná se o legislativně-technické úpravy, které reagují na změnu obsaženou v čl. III 
bodu 2. 
 
K čl. IV 
Vzhledem k tomu, že se nově zavádí adresa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo 
na adrese sídla zvláštní matriky s označením adresa úřadu, je nutné uvést, do jaké doby bude 
provedena úprava základního registru obyvatel u těch občanů, kteří jsou do účinnosti novely 
evidováni s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky. 
 
K části třetí – Změna zákona o azylu 
 
K čl. V a VI 
V případě občanů, kteří mají adresu trvalého pobytu vedenou na adrese sídla ohlašovny nebo 
na adrese sídla zvláštní matriky, bude tento údaj označen v informačních systémech jako 
adresa úřadu. Obdobná úprava je navrhována i pro případy, kdy po zrušení údaje o místu 
hlášeného pobytu zejména u osob požívajících mezinárodní ochrany na území je podle § 77 
zákona o azylu místem jeho pobytu adresa ministerstva – v takovém případě bude tento údaj 
v evidencích označen jako adresa úřadu. Pro subjekty oprávněné k využívání tohoto údaje 
z evidencí tak bude jednoznačně zřejmé, že se nejedná o standardní adresu místa pobytu 
těchto osob na území. 
 
K části čtvrté – Změna zákona o pobytu cizinců 
 
K čl. VII a VIII 
Obdobná úprava je navrhována i pro případy, kdy po zrušení údaje o místu hlášeného pobytu 
cizince na území je podle § 98a zákona o pobytu cizinců místem jeho pobytu adresa sídla 
správního orgánu, který tento údaj zrušil – v takovém případě bude tento údaj označen jako 
adresa úřadu. Z informačního systému cizinců bude jednoznačně zřejmé, že se nejedná 
o standardní adresu místa pobytu cizince na území. 
 
K části páté – Změna zákona o dočasné ochraně cizinců 
 
K čl. IX a X 
V případech, kdy po zrušení údaje o místu hlášeného pobytu (zejména u osob požívajících 
dočasné ochrany na území je podle § 38 zákona o dočasné ochraně cizinců) je místem pobytu 
adresa ministerstva – bude rovněž tento údaj v evidencích označen jako adresa úřadu. 
Pro subjekty oprávněné k využívání tohoto údaje z evidencí tak bude jednoznačně zřejmé,  
že se nejedná o standardní adresu místa pobytu těchto osob na území. 
 
K části šesté – Změna zákona, kterým se mění zákon o základních registrech a další 
související zákony 
 
K čl. XI bodům 1 až 3 
Navrhuje se zrušit ustanovení, na základě kterých se má s účinností od 1. ledna 2017 adresa 
trvalého pobytu zapisovat do občanského průkazu pouze jako nepovinný údaj. S ohledem  
na zavedení nového druhu trvalého pobytu (trvalý pobyt s označením adresa úřadu) 
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je vhodné, aby adresa trvalého pobytu byla nadále do občanského průkazu zapisována 
povinně.  
 
 
K části sedmé – Změna zákona č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon o evidenci 
obyvatel, a další související zákony: 
 
K čl. XII  
Vzhledem k tomu, že se navrhuje ponechat zápis údaje o trvalém pobytu do občanského 
průkazu i po 1. lednu 2017, je nutné toto ustanovení o platnosti občanského průkazu bez údaje 
o trvalém pobytu při ukončení trvalého pobytu občana zrušit.  
 
K části osmé – Účinnost 
 
K čl. XIII 
Z důvodu technické realizace změn informačních systémů se stanoví účinnost šest měsíců 
po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. 
Pro nabytí účinnosti šesté a sedmé části návrhu zákona je stanoven den jeho vyhlášení 
ve Sbírce zákonů, zejména s ohledem na zrušení přechodných ustanovení týkajících se zápisu 
údaje o trvalém pobytu do občanského průkazu po 1. lednu 2017.  
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