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VI. 
Text novelizovaných zákonů v platném znění  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 
K části první: 
 

Ustanovení zákona o evidenci obyvatel  
 

 
Informační systém evidence obyvatel  

 
§ 3  

 
 (1) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen 
"informační systém"), jehož správcem5) je ministerstvo. Tento informační systém 
je agendovým informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.5a)  
  
 (2) Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území České republiky rozumí  
  
a) místem narození obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) 
na jehož území se obyvatel narodil, popřípadě které byly jako takové zapsány do knihy 
narození,5c)  
  
b) místem uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (dále 
jen „partnerství“)5d) obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 105b), 
na jehož území došlo k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele,  
  
c) místem úmrtí obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) 
na jehož území došlo k úmrtí obyvatele, popřípadě na jehož území bylo tělo obyvatele 
nalezeno, anebo u obyvatele prohlášeného za mrtvého, na jehož území naposledy pobýval 
živý.  
  
 (3) V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:  
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  
  
b) datum narození,  
  
c) pohlaví,  
  
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě 
referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí,  
  
e) rodné číslo,  
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f) státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a data 
jejich nabytí nebo pozbytí,  
  
g) adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého 
pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního 
právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního 
místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí; v případě předchozích trvalých pobytů a adresy, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle zvláštního právního předpisu, kterou je údaj o identifikaci poštovní 
přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa mimo území České republiky, se vede 
i adresa, které kód adresního místa v základním registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí přidělen nebyl; v případě adresy místa trvalého pobytu na adrese sídla 
ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky12a) je tento údaj označen jako adresa 
úřadu.  
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky; datum podle § 10b odst. 3, jeho 
změna nebo zrušení,  
 
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo 
zastoupení členem domácnosti5e) včetně uvedení čísla jednacího a soudu, který smlouvu nebo 
zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti 
včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, 
jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum 
zániku zastoupení členem domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se 
datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde 
se narodil, a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen; uvedené 
místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby 
(kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí; je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, vede se název a adresa sídla; 
tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru 
právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,  
 
j) zákaz pobytu25), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího 
a označení soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobytu,  
  
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě 
jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá 
přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum 
narození, a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen; je-li jiným 
zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou 
vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje v základním registru osob,  
  
l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
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soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zdánlivém manželství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil5h), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o rozvodu manželství5i); uvedené místo a okres uzavření manželství na území České republiky 
jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj 
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,  
  
m) datum, místo a okres vzniku partnerství5l), došlo-li ke vzniku partnerství mimo území 
České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství smrtí jednoho 
z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů 
za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n); uvedené místo a okres vzniku partnerství na území 
České republiky je vedeno ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční 
údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,  
  
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-
li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, 
popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození 
a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,  
  
o) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, 
který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení 
dítěte a datum jeho narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,  
  
p) o osvojenci údaje v rozsahu  
1. stupeň osvojení,  
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení osvojence,  
3. původní a nové rodné číslo osvojence a jeho agendový identifikátor fyzické osoby, pokud 
mu byl přidělen,  
4. datum, místo a okres narození a u osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
narodil; místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční 
vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí,  
5. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, 
že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, 
příjmení, rodné příjmení a datu narození osvojitele; agendový identifikátor fyzické osoby, 
pokud jim byl přidělen,  
6. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodná čísla otce a matky7a); pokud jim 
nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození; 
agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen; tyto údaje se nevedou, pokud 
se jedná o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej porodila 
a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,  
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA85JW7DM)



 
4 

 

  
q) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 12),  
  
r) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede 
se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; uvedené místo a okres úmrtí na 
území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na 
referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,  
  
s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení 
za nezvěstného včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení 
za nezvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného,  
  
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za mrtvého 
včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo 
o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li uvedeno v rozhodnutí soudu o 
prohlášení za mrtvého.  
  
u) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,  
  
v) poznámky k údajům uvedeným v písmenech a) až u). 
 
--------------------------------- 
12a) § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb. 
§ 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb. 
 

HLAVA II  
 

TRVALÝ POBYT OBČANŮ  
 

§ 10  
 
 (1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která 
je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na 
referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou 
si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít 
jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu11) 
označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen 
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“). V případech 
stanovených tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo 
zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu.  
  
 (2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu 
uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.  
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 (3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo 
osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo 
není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho 
narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo 
trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením 
otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.  
  
 (4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí 
se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan 
narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje 
také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, 
jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti 
s porodem12b)  
  
 (5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého 
pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu 
sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. 
V případě osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte 
stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého 
pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí.  
  
 (6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen  
  
a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), 
který obsahuje údaje o  
1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého 
pobytu občana,  
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu 
u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;  
  
b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným 
obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;  
  
c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit 
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa 
trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí 
souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za 
oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt 
uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je 
provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.  
 Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního 
zákona.14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.  
  
 (7) Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským 
průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část24) občanského průkazu a současně občanovi 
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vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku 
objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle 
odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby.  
  
 (8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě 
jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, 
odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu 
doručeno do vlastních rukou.  
  
 (9) Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech 
nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním 
systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich 
odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, 
rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.  
  
 (10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný 
zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, 
jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí 
změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.  
  
 (11) Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož 
oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e), nebo jím pověřený zmocněnec na 
základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.9)  
  
 (12) Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto 
skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. 
Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to neplatí 
v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského 
úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění 
podepíše uznávaným elektronickým podpisem8) nebo dodá prostřednictvím datové 
schránky8a). Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím 
pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy9). Dnem 
ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení 
o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto 
sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.  
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K části druhé: 
Ustanovení zákona o základních registrech 

(ve znění sněmovního tisku 655) 
 

§ 18 
Údaje vedené v registru obyvatel  

 
(1) V registru obyvatel se vedou referenční údaje  

a) příjmení,  
b) jméno, popřípadě jména,  
c) adresa místa pobytu12), případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti 

podle jiného právního předpisu52); uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby 
(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; 
v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního 
předpisu52), se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo 
adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa 
v registru územní identifikace; v případě adresy místa trvalého pobytu na adrese sídla 
ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky je tento údaj označen jako adresa 
úřadu,  

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede 
ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní 
identifikace,  

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí 
soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj 
o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu 
územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,  

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
g) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů,  
h) záznam o zřízení typ datové schránky a identifikátor datové schránky14), je-li tato datová 

schránka zpřístupněna.  
(2) Referenční údaj o čísle elektronicky čitelného identifikačního dokladu slouží 

k elektronické identifikaci jeho držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné 
správy. Bezpečnostní osobní kód elektronicky čitelného identifikačního dokladu15) je 
pro účely registru obyvatel autentizačním údajem, který se vede v zašifrované podobě a který 
je neveřejný.  

(3) Identifikátorem fyzické osoby podle § 9 je agendový identifikátor fyzické osoby 
pro agendu registru obyvatel.  

(4) V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje  
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a) záznam o využívání údajů z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních 
systémů,  

b) záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje den, 
měsíc, rok datum a čas výdeje, identifikátor souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů 
jiné fyzické nebo právnické osobě a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,  

c) datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel., 
d) záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické 

nebo právnické osobě podle § 58a. 
(5) Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo 

jiného právního předpisu některé referenční údaje vedené v registru obyvatel, je oprávněn 
rovněž využívat údaj podle odstavce 1 písm. c) o adrese, na kterou mají být doručovány 
písemnosti, a údaje podle odstavce 1 písm. g) a h) a odstavce 4 písm. c).  

 
 

§ 26 
 

Údaje vedené v registru osob  
 

(1) V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby a dále provozní údaje 
o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem.  

(2) O osobě se vedou referenční údaje  
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická 
osoba uvedená v § 25 písm. e) zapsána do obchodního rejstříku, 
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li 
o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu 
agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel, 
c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob, 
d) identifikační číslo osoby, 
e) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,  
f) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,  
g) právní forma,  
h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka 
zpřístupněna, 
i) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo 
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu 
a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob, 
j) likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo 
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu 
a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob, 
k) opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo 
na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby 
nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel 
nebo registru osob, 
l) insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob 
anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem 
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o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru 
osob,  
m) nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel, 
n) svěřenský správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr 
osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby 
nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru 
obyvatel nebo registru osob; je-li svěřenských správců více, uvede se dále způsob, jakým 
jednají, 
n) o) právní stav,  
o) p) adresa sídla osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o stavební objekt vedený 
v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního 
místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,  
p) q) datum zahájení provozování činnosti v provozovně, 
q) r) identifikační číslo provozovny,  
r) s) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,  
s) t) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, 
vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj 
o adrese v registru územní identifikace,  
t) u) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) 
na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí 
fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se 
adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické 
osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel, 
u) v) status veřejné prospěšnosti, 
v) w) přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, 
jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností. 

(3) O osobě se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního 
systému základních registrů 
a) kód agendy, 
b) identifikační číslo osoby editora,  
c) datum prvotního zápisu do registru osob,  
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru osob, 
e) záznam o využívání údajů z registru osob. 

(4) Identifikační číslo osoby se přidělí na základě elektronického požadavku 
příslušného agendového místa v rozsahu referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) 
až c). Není-li osobě uvedené v § 25 písm. e) a f) přiřazen agendový identifikátor fyzické 
osoby, požadavek bude obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. t) písm. u).  

(5) Identifikační číslo provozovny se přidělí na základě elektronického požadavku 
příslušného agendového místa v rozsahu 
a) referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), p) a s) q) a t), nemá-li osoba 
přiděleno identifikační číslo, 
b) identifikátoru osoby a referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. p) a s) q) a t), má-
li osoba přiděleno identifikační číslo.   

(6) Správce registru osob poskytne neprodleně informaci o přidělení identifikačního 
čísla osoby nebo identifikačního čísla provozovny příslušnému agendovému místu.  
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(7) Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační 
číslo osoby nebo identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává. 
Již jednou přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně, a to 
ani v případě, že osoba nebo provozovna, které bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla. 

 
§ 27 

 
Zapisování údajů do registru osob  

 
(1) Editor registru osob zapisuje referenční údaje do registru osob.  
(2) Do registru osob se zapisují údaje uvedené v § 26 odst. 2 písm. g), h), n) a v) o) 

a w) formou kódované informace vyjádřené pomocí číselníků. 
 

§ 61 

Poskytování údajů z registru osob  

 
(1) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. a), d) až s), u) a v) t), 

v) a w) a provozní údaje podle § 26 odst. 3 písm. a) až d) jsou veřejné. 
(2) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. b), c) a t) u) jsou 

neveřejné a poskytují se na žádost subjektu údajů nebo orgánu veřejné moci, pokud je 
k využívání těchto údajů oprávněn podle jiného právního předpisu.  

(3) Provozní údaj podle § 26 odst. 3 písm. e) se poskytuje na žádost subjektu údajů, 
a to za období 2 let zpětně ode dne podání žádosti; ustanovení § 14 odst. 3 tím není dotčeno.  

(4) Údaje podle odstavců 1 a 2 se poskytují prostřednictvím agendových informačních 
systémů.  
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K části třetí: 
 

Ustanovení zákona o azylu 
 

Hlášení místa pobytu 
 

§ 77 
 

(1) Místem hlášeného pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je azylové zařízení, 
do něhož je ministerstvem umístěn, nebo zařízení pro zajištění cizinců anebo přijímací 
středisko, ve kterém je zajištěn. 

 
(2) Žadatel o udělení mezinárodní ochrany žádá o změnu místa hlášeného pobytu písemnou 
žádostí podanou ministerstvu. Při žádosti o změnu místa hlášeného pobytu je žadatel 
o udělení mezinárodní ochrany povinen 
a) sdělit příjmení, jméno, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo průkazu žadatele 
o udělení mezinárodní ochrany a předpokládanou dobu ubytování, 
b) předložit doklad o zajištění ubytování podle odstavce 5 a 
c) předložit průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany. 
 
(3) Ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního 
předpisu34) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, 
a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. 
 
(4) Ministerstvo zamítne žádost o změnu místa hlášeného pobytu, jestliže zjistí skutečnost 
odůvodňující pochybnosti o dosažitelnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany pro účely 
řízení o udělení mezinárodní ochrany v novém místě hlášeného pobytu nebo zjistí, 
že předložené listiny obsahují nepravdivou skutečnost. 
 
(5) Za doklad o zajištění ubytování se pro účely tohoto zákona považuje doklad 
a) o vlastnictví bytu nebo domu, 
b) o oprávněnosti užívání bytu nebo domu, nebo 
c) jímž je písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu, s jeho 
úředně ověřeným podpisem, kterým je žadateli o udělení mezinárodní ochrany udělen souhlas 
s ubytováním; v tomto případě musí ubytování splňovat požadavky stanovené v § 100 písm. 
d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky. 
 
(6) Úředně ověřený podpis na písemném potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo 
oprávněným uživatelem bytu nebo domu, se nevyžaduje, pokud 
a) oprávněná osoba podepíše doklad před pověřeným pracovníkem ministerstva, 
b) doklad je podáván elektronicky a je podepsaný uznávaným elektronickým podpisem, nebo 
c) doklad je dodán prostřednictvím datové schránky. 
 
(7) Ministerstvo rozhodne o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu, byl-li zápis proveden na 
základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo 
nesprávně uvedených skutečností nebo na návrh vlastníka. Rozklad proti rozhodnutí podle 
věty první nemá odkladný účinek. 
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(8) Po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 7 se za místo hlášeného pobytu považuje 
sídlo ministerstva; v evidencích (§ 71) je tento údaj označen jako adresa úřadu. 
 
(9) Ministerstvo oznámí útvaru policie do 3 pracovních dnů změnu místa hlášeného 
pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.  
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K části čtvrté:  
 

Ustanovení zákona o pobytu cizinců 
 

§ 98a 
Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území 

 
(1) Ministerstvo zruší údaj o místu hlášeného pobytu na území uvedeného v dokladu cizince, 
kterému byl povolen trvalý pobyt na území, nebo v dokladu vydaném podle tohoto zákona 
občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi k přechodnému pobytu na území, 
a) byl-li zápis tohoto údaje proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo 
padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, 
b) byl-li objekt, na jehož adrese je cizinec hlášen k pobytu na území, odstraněn nebo zanikl, 
c) pokud ubytování nesplňuje podmínky uvedené v § 100 písm. d), nebo 
d) zaniklo-li právo užívat objekt nebo vymezenou část objektu, na jehož adrese je cizinec 
hlášen k pobytu na území, a neužívá-li tento objekt nebo jeho vymezenou část. 
 
(2) Ministerstvo zruší údaj o místě hlášeného pobytu podle odstavce 1 písm. d) na návrh 
vlastníka nebo osoby oprávněné k užívání objektu nebo jeho vymezené části; existenci 
uvedeného důvodu je navrhovatel povinen prokázat. 
 
(3) Místem pobytu cizince po zrušení údaje o místu hlášeného pobytu na území je sídlo 
správního orgánu, který tento údaj úředně zrušil; v informačním systému cizinců je tento 
údaj označen jako adresa úřadu. 
 

§ 158 
 
(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém cizinců, 
jehož je správcem a který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně dřívějších jmen 
a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho rodné číslo, 
nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový záznam, například fotografii, 
cizince, jeho daktyloskopické otisky a údaje o jeho tělesných znacích. Dále se v informačním 
systému cizinců o cizinci vedou 
a) údaje v rozsahu 
1. žádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 5), povolení 
k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1), 
2. žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného 
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské 
unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu (§ 87x), 
3. žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a cestovního dokladu 
podle § 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1), 
4. výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14), tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 
2) a přihlašovacího tiskopisu (§ 97), 
b) údaje o 
1. dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona, jeho číslu, druhu a době 
platnosti, 
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2. dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření, zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu 
pozvání, jménu, příjmení, dni, měsíci a roku narození a státní příslušnosti zvaného cizince, o 
skutečnostech, které byly důvodem pro odepření ověření pozvání a o porušení závazku 
přijatého v pozvání, a údaje o orgánu, který ve věci jednal, 
3. dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání 
dokladu podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí, 
4. dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době jeho platnosti, 
5. zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto zákona, 
včetně uvedení jeho druhu a čísla, a důvodu zrušení, zániku nebo skončení platnosti, 
6. hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o odepření vstupu nebo 
odepření vycestování, 
7. důvodu zařazení do evidence nežádoucích osob s uvedením doby platnosti omezení vstupu 
na území, 
8. důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2, 
9. zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem s uvedením 
doby platnosti omezení vstupu na území smluvních států a o orgánu jiného státu, který cizince 
do systému zařadil, 
10. dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním nebo soudním vyhoštění, 
a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, a o důvodu pro jeho vydání, 
11. dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes území a o orgánu, který 
o průvoz požádal, a orgánu, který provedení průvozu umožnil, 
12. dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle tohoto zákona, 
označení správního deliktu podle zákonného ustanovení a jeho subjektu a o skutkových 
okolnostech případu podle výroku rozhodnutí, způsobu vyřízení a údaje vztahující se 
k vybírání a vymáhání uložené pokuty; ve stejném rozsahu vede policie údaje o správním 
deliktu fyzické, podnikající fyzické nebo právnické osoby podle tohoto zákona, 
13. druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a o datu ohlášení ztráty 
nebo odcizení dokladu, 
14. druhu a číslu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu prohlášen za neplatný, včetně 
důvodu neplatnosti, 
15. zákazu pobytu46), místu zákazu pobytu a době jeho trvání, datu nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího 
a označení soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobytu, 
16. zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty 
nebo modré karty, 
c) údaje 
1. umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b), 
2. umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci, o které se vedou údaje podle 
písmene b), 
3. vztahující se k průběhu řízení ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b), a výkonu 
rozhodnutí podle tohoto zákona, 
d) údaje o 
1. datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla 
jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, 
2. rodinném stavu, datu a místu uzavření manželství, datu nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
neexistenci manželství, datu zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datu nabytí 
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právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a dni, který byl v 
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
3. datu a místu vzniku partnerství, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti 
nebo o neexistenci partnerství, datu zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datu 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a dni, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 
4. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly 
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za 
nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za 
nezvěstného, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení 
za nezvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného, 
5. datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, o státu, ve kterém k úmrtí došlo, 
popřípadě datu úmrtí, 
6. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
zrušení prohlášení za mrtvého, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který 
rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, 
je-li uvedeno v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, jde-li o cizince s povoleným 
trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 
dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3 
měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, 
e) údaje o 
1. stupni osvojení, 
2. původním a novém jménu, popřípadě jménech, a příjmení, rodném příjmení osvojence, 
3. původním a novém rodném čísle osvojence, 
4. datu a místu narození, 
5. rodných číslech osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o 
jménu, popřípadě jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodných číslech otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě 
jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o 
osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a písemně 
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, 
7. datu nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, jde-li o 
cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na území 
na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně pobývat 
po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo 
dočasná ochrana, 
f) údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném příjmení 
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu 
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s 
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oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo 
manželem jeho poručníka je cizinec, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s 
oprávněním k pobytu na území, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná 
ochrana, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození, 
g) údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do 
zastupitelstev obcí, nebo údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu, 
h) biometrické údaje zpracované v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu, 
i) záznam o poskytnutí údajů. 
 
(2) Informační systém cizinců podle odstavce 1 obsahuje rovněž údaje o cizincích, kteří 
požádali Českou republiku o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany nebo kterým 
byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, a to v rozsahu údajů uvedených v 
odstavci 8; tyto údaje poskytuje do informačního systému cizinců ministerstvo a policie. 
 
(3) Na žádost cizince lze v informačním systému cizinců podle odstavce 1 vést údaj o adrese, 
na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního právního 
předpisu. Adresu podle věty první, její změnu, nebo zrušení, může cizinec ohlásit policii nebo 
ministerstvu. 
 
(3) V případě, že místem hlášeného pobytu cizince na území je sídlo správního orgánu, 
je tento údaj v informačním systému cizinců podle odstavce 1 označen jako adresa 
úřadu. Na žádost cizince lze v tomto informačním systému vést rovněž údaj o adrese, na 
kterou mu mají být doručovány písemnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního 
právního předpisu. Adresu podle věty druhé, její změnu, nebo zrušení, může cizinec 
ohlásit policii nebo ministerstvu. 
 
(4) Policie je oprávněna provozovat další informační systém, pokud je jeho provozování 
nezbytnou podmínkou plnění úkolu podle tohoto zákona. V tomto informačním systému 
mohou být obsaženy toliko údaje získané při plnění tohoto úkolu. 
 
(5) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavce 4 mohou být obsaženy i v 
informačním systému cizinců podle odstavce 1, pokud mají vztah k cizinci, který je v tomto 
informačním systému evidován. 
 
(6) Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze sdružovat s údajem 
obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle zvláštního právního předpisu, 
pokud je to nezbytné pro plnění úkolu uloženého tímto zákonem. 
 
(7) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto zákonem vkládat do 
informačního systému cizinců podle odstavce 1 údaje získané v rámci plnění úkolů 
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ministerstva a údaje z informačních systémů podle odstavců 1 a 4 využívat pro svou činnost; 
za údaje vložené do informačního systému cizinců ministerstvem podle odstavce 1 odpovídá 
ministerstvo. 
 
(8) Z informačního systému cizinců podle odstavce 1 se poskytují tyto údaje: 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) pohlaví, 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území, místo a okres 
narození, 
e) rodné číslo, 
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
g) druh a adresa místa pobytu na území, je-li tímto místem sídlo správního orgánu, rovněž 
údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být 
doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území, 
j) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla 
jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, 
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území, 
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v 
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, 
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého 
a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den 
smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní 
příslušnost manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který 
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení 
a datum narození, 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní 
příslušnost dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné 
číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození, 
p) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní 
příslušnost otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich 
rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození, 
q) o osvojenci, pokud je cizincem: 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, rodné a stávající příjmení osvojence, 
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3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě 
jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o 
osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a písemně 
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly 
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za 
nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za 
nezvěstného, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení 
za nezvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného, 
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve kterém k úmrtí došlo, 
popřípadě datum úmrtí, 
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
zrušení prohlášení za mrtvého, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který 
rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, 
je-li uvedeno v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, 
u) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení 
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu 
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s 
oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo 
manželem jeho poručníka je cizinec, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s 
oprávněním k pobytu na území, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná 
ochrana, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození, 
v) o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev 
obcí, nebo o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, 
w) zákaz pobytu46), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datu nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího a 
označení soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobytu, 
x) o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty 
nebo modré karty, pokud jsou tyto údaje vedeny o cizincích s povoleným trvalým pobytem na 
území, s povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech 
Evropské unie, kteří na území hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o 
cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, a to v rozsahu 
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stanoveném zvláštním právním předpisem a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za 
podmínek stanovených tímto zákonem se poskytuje rovněž záznam o poskytnutí údajů. 
 
(9) V informačním systému cizinců se o údajích uvedených v odstavci 8 zpracovávají a vedou 
rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li policii známa. 
 
(10) O poskytnutí údajů z informačního systému cizinců se provede záznam o datu a hodině 
výdeje údajů a jejich poskytnutém rozsahu s uvedením označení orgánu veřejné moci, 
kterému byly poskytnuty. 
 
(11) Z informačního systému cizinců se zahraničním třetím osobám ani orgánům cizích států 
neposkytují podle odstavce 8 údaje o cizincích, kteří požádali Českou republiku o udělení 
mezinárodní ochrany nebo kterým byla mezinárodní ochrana udělena. 
 
(12) V případech, kdy byly podle odstavce 8 na základě zvláštního právního předpisu 
poskytnuty údaje za účelem zajišťování 
a) bezpečnosti státu, 
b) obrany, 
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, 
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie 
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo 
f) ochrany subjektu údajů a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že 
záznam o poskytnutí údajů nelze po dobu trvání skutečností podle písmen a) až f) zpřístupnit, 
lze tak učinit výlučně pro plnění úkolů orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin 
související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním 
osobních údajů podle jiného právního předpisu. Policie má k tomuto záznamu o poskytnutí 
údaje přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle 
zvláštního právního předpisu. 
 
(13) Subjekt, kterému mají být poskytnuty údaje podle odstavce 12, je povinen policii 
oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující 
poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání zajištění účelu 
uvedeného v odstavci 12, pro který by mu byly údaje poskytnuty. Prohlášení podle odstavce 
12 a oznámení podle věty první mohou být zaslána i elektronickými prostředky. 
 
(14) Subjekty, kterým jsou podle zvláštního právního předpisu poskytovány osobní údaje 
podle odstavce 8, 
a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost 
stanovenou zvláštním právním předpisem a 
b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo 
zpracováváním. 
 
(15) Policie využívá údaje vedené v jiných informačních systémech veřejné správy pro účely 
zjištění správnosti údajů vedených v informačním systému cizinců. 
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(16) Policie poskytuje z informačního systému cizinců podle odstavce 1 ministerstvu za 
účelem správy informačního systému datových schránek údaje v rozsahu 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) místo a stát, na jehož území se narodil, 
d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, a jeho změny, 
e) státní občanství, 
f) adresa místa pobytu na území, 
g) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla 
jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, 
h) datum úmrtí, 
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
zrušení prohlášení za mrtvého, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který 
rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, 
je-li uvedeno v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, 
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly 
účinky prohlášení nezvěstnosti, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za 
nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za 
nezvěstného, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení 
za nezvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného. 
(17) Jménem, popřípadě jmény, a příjmením cizince se v odstavcích 1, 8 a 16 rozumí jméno, 
popřípadě jména, a příjmení uvedená latinkou v cestovním dokladu a rovněž jméno, 
popřípadě jména, a příjmení uvedená v matriční knize. 
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K části páté: 
 

Ustanovení zákona o dočasné ochraně cizinců s vyznačenými změnami 
 

Hlášení místa pobytu 
 

§ 38 
 

(1) Místem hlášeného pobytu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany je humanitární středisko, 
v němž je ubytován. Při žádosti o změnu místa hlášeného pobytu se postupuje obdobně podle 
§ 77 odst. 2 až 9 zákona o azylu. 
 
(2) Místem hlášeného pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany je humanitární středisko, 
v němž je ubytován. Cizinec požívající dočasné ochrany pobývající mimo humanitární 
středisko je povinen se přihlásit k pobytu na ministerstvu do 7 pracovních dnů ode dne změny 
místa hlášeného pobytu; to neplatí, je-li cizinec hlášen k pobytu podle zvláštního právního 
předpisu. Při hlášení změny místa hlášeného pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany a 
jeho rušení se postupuje obdobně podle § 77 odst. 2 až 9 zákona o azylu. Po nabytí právní 
moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu se za místo hlášeného pobytu 
považuje sídlo ministerstva; v evidencích (§ 49) je tento údaj označen jako adresa úřadu. 
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K části šesté: 
 

Ustanovení zákona, kterým se mění zákon o základních registrech  
a další související zákony 

 
ČÁST OSMÁ 

 
Změna zákona o občanských průkazech 

 
Čl. VIII 

 
 Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 
395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 
č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto: 

 
 1. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 21 zní: 
 

„§ 3 
  
 (1) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) obsahuje údaje stanovené 

tímto zákonem a digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Občanský 
průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. c) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a 
fotografii občana. 

  
 (2) Údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres 

narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované 
partnerství (dále jen „partnerství“). U občanů narozených v cizině se zapisuje pouze 
kód státu narození21); název místa a okresu nebo kód státu narození se zapisuje 
podle stavu3a) ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu. U občanů, kteří 
nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky, se trvalý pobyt do 
občanského průkazu nezapisuje, 

  
b) úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, 

pokud byly zapsány ve tvaru uvedeném v odstavci 3, 
  
c) datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, 

který jej vydal, 
  
d) strojově čitelné údaje zapisované 
1. do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: kód dokladu, kód vydávajícího státu, číslo 

dokladu, kontrolní číslice, datum narození, kontrolní číslice, pohlaví, datum 
platnosti, kontrolní číslice, státní občanství, celková kontrolní číslice, příjmení, 
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jméno, popřípadě jména občana; kontrolní číslice a celková kontrolní číslice jsou 
číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně, 

2. do 2D kódu: číslo občanského průkazu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální 
čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho 
porušení. 

  
 (3) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do občanského průkazu druhé jméno, 

zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první 
písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení. 

  
 (4) Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, 

tento údaj se do občanského průkazu nezapíše. 
  
 (5) Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší 

odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké 
školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) nebo vědeckou hodnost. 
Titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním 
právním předpisem. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a 
nelze-li je všechny z důvodu nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí 
občan, které z nich se zapíší. 

  
 (6) Do kontaktního elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále 

lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis. 
  
 (7) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat 

všechny požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíší. 
  
 (8) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným 

způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis. 
 21) Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 o vydání Číselníku 

zemí (ČZEM), vyhlášené pod č. 489/2003 Sb., ve znění sdělení č. 534/2006 Sb.“. 
 
 2. § 3 zní: 
 

„§ 3 
  
 (1) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) obsahuje údaje stanovené 

tímto zákonem a digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Občanský 
průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. c) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a 
fotografii občana. 

  
 (2) Údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres 

narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované 
partnerství (dále jen „partnerství“). U občanů narozených v cizině se zapisuje pouze 
kód státu narození21); název místa a okresu nebo kód státu narození se zapisuje 
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podle stavu3a) ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu. U občanů, kteří 
nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky, se trvalý pobyt do 
občanského průkazu nezapisuje, 

  
b) úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, 

pokud byly zapsány ve tvaru uvedeném v odstavci 3, 
  
c) datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, 

který jej vydal, 
  
d) strojově čitelné údaje zapisované 
1. do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: kód dokladu, kód vydávajícího státu, číslo 

dokladu, kontrolní číslice, datum narození, kontrolní číslice, pohlaví, datum 
platnosti, kontrolní číslice, státní občanství, celková kontrolní číslice, příjmení, 
jméno, popřípadě jména občana; kontrolní číslice a celková kontrolní číslice jsou 
číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně, 

2. do 2D kódu: číslo občanského průkazu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální 
čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho 
porušení. 

  
 (3) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do občanského průkazu druhé jméno, 

zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první 
písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení. 

  
 (4) Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o adrese místa trvalého pobytu 

anebo údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu 
nezapíše. 

  
 (5) Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší 

odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké 
školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) nebo vědeckou hodnost. 
Titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním 
právním předpisem. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a 
nelze-li je všechny z důvodu nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí 
občan, které z nich se zapíší. 

  
 (6) Do kontaktního elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále 

lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis. 
  
 (7) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat 

všechny požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíší. 
  

 (8) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat 
jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.“. 

 
       3. Poznámka pod čarou č. 3b se zrušuje. 
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[….] 
 

Čl. IX 
 

Přechodná ustanovení 
  
 1. Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do dne 31. 

prosince 2011 si může zvolit bezpečnostní osobní kód. O jeho zadání může držitel 
občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou 
působností. 

  
 2. Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončuje dnem 31. prosince 2019. 
  
 3. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2017 uveden údaj o místu trvalého 

pobytu, 
  
a) nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně anebo 

zrušení místa trvalého pobytu, 
  
b) nemá občan povinnost odevzdat občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu na 

území České republiky podle § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

  
c) nepozbývá takový občanský průkaz platnosti nabytím právní moci rozhodnutí o 

zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

  
d) v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje. 
  
 4. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2020 uveden údaj o rodném čísle, 
  
a) nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu po přidělení 

nového rodného čísla, 
  

b) v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje. 
 
 
 

Čl. XXI 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. VIII bodů 1, 3 
až 26, čl. IX, čl. X, čl. XVI bodu 7 a čl. XX bodů 2 a 3, která nabývají účinnosti  
dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. VIII bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017,  
a ustanovení čl. XII bodů 2 a 4 a čl. XIII bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti  
dnem 1. července 2012. 
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K části sedmé: 
 

Ustanovení zákona č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel, a další související zákony 

 
ČÁST DRUHÁ 

 
Změna zákona o občanských průkazech 

 
Čl. IV 

 
Přechodná ustanovení 

 
 1. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2017 uveden údaj o místu trvalého 

pobytu, nepozbývá takový občanský průkaz platnosti ukončením trvalého pobytu na území 
České republiky. 

  
 2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o vydání 

občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ani je předat. V této době může občan 
požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, 
za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá občan povinnost 
požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského 
průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. 
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	Čl. IX
	Přechodná ustanovení
	1. Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do dne 31. prosince 2011 si může zvolit bezpečnostní osobní kód. O jeho zadání může držitel občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
	2. Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončuje dnem 31. prosince 2019.
	3. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2017 uveden údaj o místu trvalého pobytu,
	a) nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně anebo zrušení místa trvalého pobytu,
	b) nemá občan povinnost odevzdat občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu na území České republiky podle § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
	c) nepozbývá takový občanský průkaz platnosti nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
	d) v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.
	4. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2020 uveden údaj o rodném čísle,
	a) nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu po přidělení nového rodného čísla,
	b) v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.
	ČÁST DRUHÁ
	Změna zákona o občanských průkazech
	Čl. IV
	Přechodná ustanovení
	1. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2017 uveden údaj o místu trvalého pobytu, nepozbývá takový občanský průkaz platnosti ukončením trvalého pobytu na území České republiky.
	2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ani je předat. V této době může obča...





