
VII. 
Zásadní připomínky 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  
 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 17. března 2016 s termínem pro zaslání připomínek  
do 18. dubna 2016. Zásadní připomínky uplatnilo 10 připomínkových míst: 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

1. K důvodové zprávě: 
V materiálu je vyčíslený dopad na státní rozpočet  
(kap. 3.1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace) 
v celkové výši 32,85 mil. Kč, ale zdroj krytí je uveden pouze u 
500 tis. Kč (úprava informačních systémů cizinců).  
Požadujeme doplnění u zbývající částky, tj. 32,35 mil. Kč 
zdroj jejího krytí. Dále požadujeme do Závěrečné zprávy uvést, 
že veškeré uvedené dopady související zejm. s úpravou položkové 
skladby IS evidence a základního registru obyvatel, jakož i úprava 
formulářů CZECHPoint budou pokryty v rámci schválených 
rozpočtů na příslušný kalendářní rok a střednědobého výhledu 
kapitoly 314-MV. 
V této souvislosti uvádíme, že z technického hlediska jsou 
navrhované úpravy v informačních systémech značně 
nadhodnocené (a to i v porovnání uváděných nákladů na úpravy 
informačního systému evidence obyvatel a základního registru 
obyvatel a nákladů na úpravu informačních systémů cizinců. 
Požadujeme doplnit do materiálu podrobnější rozbor 
stanovení předpokládaných nákladů na implementaci 
uvedených úprav v informačních systémech a ve službách 
vyvolaných změnou zákonů. 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna.  

Ministerstvo 
financí 

2. K části šesté 
Upozorňujeme, že pokud navrhovaná úprava nebude vyhlášena  
ve Sbírce zákonů před 1. Lednem 2017, je podle našeho názoru 
nezbytné tuto část vypustit, neboť změny, které mají být 
navrženými ustanoveními zrušeny, budou dnem 1. Ledna 2017 
inkorporovány  

Vysvětleno. 
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do právního řádu a jejich zrušení tedy nebude možné (situaci by 
bylo třeba řešit vypuštěním slov „o adrese místa trvalého pobytu 
anebo“ z ustanovení § 3 odst. 4 zákona o občanských průkazech). 

Ministerstvo 
průmyslu  
a obchodu 

Z návrhu zákona, ani jeho důvodové zprávy není dostatečně 
zřejmé, zda údaj označující adresu místa trvalého pobytu fyzické 
osoby jako „adresy úřadu“ bude nedílnou součástí této adresy. 
Tuto skutečnost požadujeme v materiálu vyjasnit, aby bylo 
nepochybné, že bude tento odlišující údaj orgánům státní správy 
poskytován automaticky s adresou, k níž se váže a není tudíž 
nutné zároveň předložit i návrh změny ustanovení § 60 odst. 8 až 
10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravujícího 
předávání údajů o adrese místa trvalého pobytu fyzických osob 
zapsaných v informačním systému evidence obyvatel, základním 
registru osob a informačním systému cizinců příslušným 
živnostenským úřadům. 

Akceptováno. 
Vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy. 
 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

1. K bodu 1 - § 3 odst. 3 
Účelem předloženého návrhu zákona je zavést označení údaje  
o adrese místa trvalého pobytu občana na adrese sídla ohlašovny 
nebo sídla zvláštní matriky jako adresy úřadu do informačního 
systému. Z informačního systému obyvatel tak bude zřejmé, že se 
občan na této adrese fakticky nezdržuje, což má vést ke zvýšení 
informovanosti subjektů oprávněných čerpat údaje z informačního 
systému (např. z hlediska osobního zastižení občana na této 
adrese). Tato změna se promítá mj. v doplnění stávajícího znění  
§ 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb. a § 18 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 111/2009 Sb. 

Podle našeho názoru mohou vzniknout určité problémy  
s uplatněním fikce doručení, jestliže bude dopředu zjistitelné,  
že adresou trvalého pobytu je úřední adresa. Ohlašovny sice 
nadále budou mít uloženu povinnost zajistit vhodné místo 
k zanechání výzvy a poučení pro občany s trvalým pobytem na 
ohlašovně, ovšem lze očekávat, že řada občanů takto oznámené 
písemnosti fakticky nepřevezme.  

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 
23/2011-118 ze dne 21. Prosince 2011 přitom „je třeba odlišovat 
případy, kdy například správnímu orgánu bylo známo, že se 

Akceptováno částečně. 
Vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy. 
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adresát na adrese, kam mu bylo doručováno, fakticky nezdržuje 
(v tomto případě by náhradní doručení bylo vyloučeno)“.  

Podobně též v Závěru č. 123 ze zasedání poradního sboru 
ministra vnitra ke správnímu řádu se uvádí, že „fikcí nebude 
možné doručovat na adresu ohlašovny osobám, jejichž pobyt není 
znám (jde o osoby, o nichž odesílající správní orgán ví, že se na 
adrese svého trvalého pobytu nezdržují a nepřebírají tam poštu), 
nebo pokud si adresát písemnost na adrese ohlašovny opakovaně 
nevyzvedává. Správní orgán není povinen zjišťovat, zda se adresát 
zdržuje na adrese, kam je mu doručováno. Pokud se však správní 
orgán dozví o tom, že se adresát na této adrese vůbec nezdržuje, 
měl by doručovat na jinou adresu nebo nastalou procesní situaci 
řešit jiným způsobem podle správního řádu.“. 

Obáváme se, že se zamýšlený záměr může minout 
účinkem, resp. být kontraproduktivní a do značné míry tak oslabit 
od letošního roku nově zakotvenou povinnost ohlašoven přejímat 
písemnosti adresované osobám s trvalým pobytem na ohlašovně. 
Považovali bychom proto za odpovídající předejít možným 
pochybnostem o tom, zda lze takovým osobám doručit fikcí, 
tím, že to bude v návrhu zákona výslovně zakotveno. 
 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

2. K důvodové zprávě 
Obecná část  
K bodu 7 – Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
navrhované právní úpravy 

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 apod. Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě  
z hodnocení dopadů regulace. 

Předpokládaný finanční dopad na státní rozpočet však 
zohledňuje pouze náklady na straně Ministerstva vnitra, nejedná  
se tedy o celkové náklady. 

Vzhledem k úpravám položkové skladby informačního 
systému evidence obyvatel, základního registru obyvatel  

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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a informačních systémů cizinců o označení adresy úřadu, dále  
s úpravou dotčených kompozitních služeb, však dojde k úpravám 
stávajících gentových informačních systémů napojených  
na informační systém základních registrů resp. IS EO a CIS 
(prostřednictvím kompozitních služeb). Například v případě České 
správy sociálního zabezpečení se bude jednat o rozsáhlé úpravy 
dotčených subsystémů Integrovaného informačního systému 
České správy sociálního zabezpečení v řádech miliónů Kč. 
V tomto smyslu je třeba text doplnit tak, že další náklady 
vzniknou na straně orgánů veřejné správy, jejichž agendové 
informační systémy jsou napojené na informační systém 
základních registrů resp. IS EO a CIS (prostřednictvím 
kompozitních služeb). 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

1. K návrhu zákona obecně: 
Účelem navrhovaného zákona je, aby v informačním systému 
evidence obyvatel a v občanském průkazu bylo uvedeno, že 
uvedená adresa místa trvalého pobytu je adresou ohlašovny. 
S tímto návrhem vyslovuji nesouhlas. 
 
Podle důvodové zprávy návrh není diskriminační, protože trvalý 
pobyt má každý občan. To je pravda, ovšem návrh nedopadá na 
všechny občany stejně, nýbrž dopadá především na občany 
s trvalým pobytem na ohlašovně. Vůči nim pak diskriminační je, 
protože (na rozdíl od ostatních občanů) mají tuto skutečnost 
uvedenou na občanském průkazu. Trvalý pobyt na ohlašovně je 
sice nežádoucí, ale někdy nevyhnutelný stav, např. v případě 
zániku objektu, kde měl občan hlášen trvalý pobyt či zániku jeho 
práva užívat objekt, pokud si občan nemůže nahlásit trvalý pobyt 
na jiné adrese. Tato situace se týká např. osob, které se právě 
stěhují, studentů a dalších (celkem více jak 3 % populace). Ve 
společnosti je však tento stav obvykle spojován 
s bezdomovectvím, sociálním vyloučením, případně snahám 
vyhýbat se přebírání úřední korespondence. Osoba s trvalým 
pobytem na ohlašovně tedy bývá vnímána negativně, ačkoliv 
reálně k tomu obvykle není důvod. Povinné uvádění tohoto údaje 
v občanském průkazu tak má stigmatizující charakter a může 
takového člověka poškodit. Ačkoliv důvodová zpráva konstatuje, 

Vysvětleno. 
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že návrh nemá dopad do ústavních práv, povinné uvádění 
takového údaje na občanském průkazu je značným zásahem do 
soukromí a narušením ochrany osobních údajů. Jde však o zásah 
neopodstatněný. 
 
Navržená úprava není vůbec schopná dosáhnout požadovaného 
cíle.  Adresa trvalého pobytu je pouze evidenční a neexistuje 
povinnost se na tomto místě zdržovat či si zde přebírat poštu – 
chce-li se někdo vyhnout doručení, poštu si prostě nepřebere. 
Naopak, od účinnosti novely č. 318/2015 Sb. má ohlašovna 
povinnost zajisti vhodné místo pro uložení zásilek a jejich adresát 
si je tak může poctivě vyzvedávat. Tedy, adresa na ohlašovně 
nevypovídá vůbec nic o reálné doručitelnosti zásilky. Z tohoto 
důvodu se domnívám, že navržená změna zákona zasahuje do 
ústavně zaručených práv, neboť dochází ke stigmatizaci a ke 
zveřejňování osobních údajů, aniž by tento zásah byl vyvážen 
reálným prospěchem.  
 
Zákon zároveň navrhuje zrušit – dosud v praxi neaplikované – 
volbu uvádění místa trvalého pobytu v občanských průkazech, a to 
s velmi obecným zdůvodněním, že občané bez uvedení místa 
trvalého pobytu v občanském průkazu by jej museli dokladovat 
náročnějším způsobem. Považuji tuto obavu za nadsazenou, 
protože neuvedení místa trvalého pobytu musí občan aktivně 
požadovat. Na případné obtíže při prokazování místa trvalého 
pobytu v případě jeho neuvedení v občanském průkazu může být 
občan vhodnou formou upozorněn tak, aby mohl sám vyhodnotit 
dopady svého rozhodnutí.  
 
V návrhu použitá argumentace opomíjí zásadní důvody, proč byla 
tato právní úprava přijata. Část obyvatel buď dobrovolně (student 
při hledání adekvátního ubytování), nebo vynuceně např. 
v důsledku své nepříznivé osobní nebo sociální situace, opakovaně 
mění místo svého faktického pobytu. Nutnost výměny občanského 
průkazu (a tedy opakované návštěvy ohlašovny) může být jedním 
z důvodů, proč nehlásí změnu místa trvalého pobytu se všemi 
důsledky, které to přináší. Veřejným zájmem je co největší shoda 
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mezi místy evidovaného trvalého a faktického pobytu. Vzhledem 
k existenci informačního systému evidence obyvatel, ve kterém by 
změna pobytu byla zaznamenána, neohrožuje neuvádění místa 
trvalého pobytu v občanském průkazu výkon státní správy. Ze 
stejného důvodu není ani žádný důvod u tohoto údaje na 
občanském průkaze ještě specificky uvádět, že jde o adresu 
ohlašovny, neboť státní orgány si tyto informace mohou zjistit 
z evidence obyvatel či základních registrů a pro jiné subjekty 
nemá tato informace význam. 
 
Požaduji tedy tuto situaci řešit a dávám na zvážení několik 
možných způsobů řešení: 
 
První alternativou je úplné stažení návrhu zákona, protože 
uvádění údaje o trvalém pobytu včetně trvalého pobytu na 
ohlašovně v občanských průkazech je jeho hlavním účelem. 
 
Druhou alternativou je pouhé zanesení údaje o pobytu na 
ohlašovně do registrů informačního systému evidence 
obyvatel, ale neuvádění údaje o trvalém pobytu na občanském 
průkazu či alespoň neuvádění údaje o trvalém pobytu na 
ohlašovně v občanském průkazu. Pokud by přece jen bylo 
přistoupeno k povinnému uvádění údaje o trvalém pobytu 
v občanském průkazu, bylo by rovněž nezbytné doplnit do 
důvodové zprávy řádné odůvodnění navrhovaného obnovení 
obligatornosti zápisu údaje o trvalém pobytu do občanského 
průkazu, včetně vyhodnocení jeho dopadů ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů. 
 
Třetí alternativou je rovněž zavést volitelné uvedení údaje o 
trvalém pobytu na občanském průkazu, s tím, že ze zákona 
tento údaj uváděn nebude a občan může požádat o jeho 
uvedení (tedy opačně než mělo být zavedeno novelou účinnou od 
roku 2017, kdy naopak adresa ze zákona uváděna byla a občan 
naopak musel výslovně žádat o neuvedení). Každý by se potom 
mohl svobodně rozhodnout, zda v občanském průkazu bude 
uvedeno jeho místo trvalého pobytu (respektive, že je jím 
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ohlašovna). Osoba se sídlem trvalého pobytu na ohlašovně totiž 
bývá často v komplikované situace (stěhování, bytová nouze…), 
případně ani nemusí zcela chápat negativní důsledky a vnímání 
takové situace v očích veřejnosti. Není proto spravedlivé po osobě 
v takové situaci zvlášť požadovat, aby pro ochranu svých práv 
podávala žádost o odstranění údaje z občanského průkazu. 
V zájmu ochrany osob ve znevýhodněném postavení je třeba, aby 
tento údaj primárně v občanském průkazu uveden nebyl, a teprve 
pokud to občan potřebuje, může si jej tam nechat zapsat. I 
v případě ostatních osob považuji za vhodnější, aby samy 
rozhodly, zda údaj o trvalém pobytu chtějí mít v občanském 
průkazu zapsaný či nikoliv. 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

2. Obecně k institutu trvalého pobytu: 
V současné době má institut trvalého pobytu evidenční charakter, 
tedy je čistě na úvaze člověka, kde si nahlásí trvalý pobyt 
(případně může mít trvalý pobyt na ohlašovně). Trvalý pobyt tak 
nemusí vůbec odpovídat místu, kde se člověk reálně zdržuje. 
Trvalý pobyt má mnoho praktických dopadů do života člověka i 
pro činnost veřejné správy. Odvíjí je od něj výkon volebního 
práva, částečně místní příslušnost správních orgánů i soudů, 
doručují se na něj většinou úřední písemnosti, má dopad do oblasti 
sociálního zabezpečení atd. Obec, kde má občan trvalý pobyt, 
pobírá rovněž příspěvek na výkon státní správy i podíl na daních 
z příjmu. (Ministerstvo vnitra identifikovalo celkem 262 zákonů 
odkazujících na trvalý pobyt.) Cílem je právě „přiblížit“ státní 
správu občanovi a usnadnit mu využívání jeho práv. Pokud se 
však osoba reálně v místě svého trvalého pobytu nevyskytuje, 
ztrácí tento institut smysl pro něj i pro stát, neboť ke vzájemnému 
„sbližování“ nemůže docházet. 
 
Pokud adresa trvalého pobytu neodpovídá realitě, dochází tím ke 
značným komplikacím. Zejména ztěžuje doručování úředních či 
jiných písemností těmto lidem. Zásadní problém pak skutečnost, 
že adresa trvalého pobytu neodpovídá realitě, činí při řešení 
sociálního vyloučení, kdy dochází k velmi časté migraci sociálně 
vyloučených osob a zejména rodin s dětmi z jedné obce do druhé, 
přičemž tyto obce pak jen obtížně zjišťují, kdo skutečně reálně 

Neakceptováno. ROZPOR 
 

Změna charakteru trvalého pobytu z evidenčního  
na ohlašovací byla obsažena ve věcném záměru 
zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, který 
Ministerstvo vnitra předložilo v dubnu 2015 
do meziresortního připomínkového řízení. Nová 
právní úprava měla nahradit stávající zákon  
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a měla 
zásadním způsobem změnit charakter trvalého 
pobytu tak, aby byla stanovena povinnost hlásit se 
k trvalému pobytu podle místa skutečného pobytu 
fyzické osoby.  
Řešení výše uvedeného problému nebylo možné 
prosadit ve vzájemné shodě napříč jednotlivými 
rezorty. Také Legislativní rada vlády vzhledem 
k rozsahu a charakteru připomínek obsažených 
v jejím stanovisku přerušila projednávání věcného 
záměru zákona a doporučila jej k přepracování. 
Z těchto důvodů bylo následně požádáno o stažení 
projednávání návrhu věcného záměru zákona 
v Legislativní radě vlády a z projednávání ve vládě.  
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pobývá na jejich území a jaké potřeby tito lidé mají.  
 
Domnívám se, že zákon by měl zavést povinnost dosáhnout shody 
adresy trvalého pobytu s místem, kde se člověk fakticky zdržuje a 
zavést povinnost občana hlásit do určité lhůty, např. 30 dnů 
každou změnu faktického pobytu s tím, že zřízením nového místa 
pobytu zaniká původní místo trvalého pobytu. Pokud tak občan 
v zákonné lhůtě neučiní, může být řízení zahájeno z úřední 
povinnosti či na návrh osoby vlastnící či užívající nemovitost, kde 
byl občan hlášen k  pobytu původně. Pobyt mu pak bude určen, 
pokud si jej sám neurčí jinde, v místě jeho reálného bydliště. Byl 
by přitom zachován čistě evidenční charakter evidence pobytu bez 
jakýchkoliv oprávnění k obývané nemovitosti s tím, že vlastník by 
k tomu nemusel dávat souhlas. To by mělo umožnit větší 
„flexibilitu“ systému, neboť by občan nebyl ničím omezen 
v plnění své ohlašovací povinnosti. S tím by souvisely i další 
otázky související s odmítáním hlášení trvalého pobytu ze strany 
majitelů nemovitostí (obavy z exekucí apod.). Rovněž je nutné 
řešit situace osob skutečně bez domova, které se v žádné 
nemovitosti určené k bydlení přihlásit nemohou. Pro ty by měla 
být zachována možnost pobytu na ohlašovně s tím, že by měly být 
lépe upravena jejich práva a povinnosti. V tomto se lze ostatně 
inspirovat v cizině (Německo, Rakousko), kde podobné systémy 
již dlouho fungují.  
 
Požaduji proto návrh upravit tak, aby měl každý občan 
povinnost hlásit místo svého trvalého pobytu v zákonem 
stanovené lhůtě, tedy aby trvalý pobyt odpovídal místu, kde se 
člověk reálně zdržuje, přičemž lze využít zahraniční vzory. 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1. Do obecné i zvláštní části část důvodové zprávy je třeba 
doplnit zrušení možnosti vydání občanského průkazu bez uvedení 
údaje o místu trvalého pobytu.  
Obecná část důvodové zprávy se omezuje na odůvodnění 
„zavedení označení údaje o adrese místa trvalého pobytu 
občana na adrese sídla ohlašovny nebo sídla zvláštní matriky 
jako adresy úřadu“; zcela pomíjí rozšíření údajových položek 
v registru osob a změny v rozsahu osobních údajů 

Akceptováno.   
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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zapisovaných do občanského průkazu.  To se dále promítá i do 
zvláštní části důvodové zprávy. 
Zavedení nyní zrušovaného ustanovení bylo v důvodové zprávě 
k zák. č. 318/2015 Sb. věcně odůvodněno v obecné části:  
„Vzhledem k tomu, že se v současné době množí případy, kdy 
adresa trvalého pobytu na území České republiky v občanském 
průkazu neodpovídá skutečné adrese, nově se navrhuje stanovení 
neplatnosti občanského průkazu ze zákona v případě ukončení 
trvalého pobytu na území České republiky. Nelze tedy připustit, 
aby občanský průkaz s nesprávným údajem o místu trvalého 
pobytu byl platný. Občan si bude moci nechat vydat nový 
občanský průkaz, kde nebude uveden údaj o místu trvalého 
pobytu.“  V důvodové zprávě k novému návrhu zákona není 
„ponechání zápisu údaje o trvalém pobytu do občanského 
průkazu i po 1. lednu 2017“ po věcné stránce nijak 
odůvodněno. To má i důsledky v nesprávném hodnocení 
dopadů do soukromí a do ochrany osobních údajů. 
Vyjádření k problému v předkládací zprávě nepostačuje jak 
vzhledem k obsahu, tak vzhledem k jeho umístění v souboru 
dokumentů předložených do meziresortního připomínkového 
řízení. 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

2. V části A. 8. důvodové zprávy se druhý odstavec ve znění 
„Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly 
identifikovány žádné negativní dopady, je zajištěna 
standardní ochrana v souladu se zákonem o ochraně osobních 
údajů“ zrušuje a nahrazuje textem novým, odpovídajícím 
skutečnosti, že součástí předlohy je i část sedmá.  
Zrušovaný text není zhodnocením dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů a nevyrovnává se 
s navrhovanými změnami v celém rozsahu. Vztah k soukromí 
držitele občanského průkazu i zpracování jeho osobních údajů má 
povinné uvádění údaje o trvalém pobytu, neboť občanský průkaz 
není používán pouze při styku občany s úřady, ale též 
k prokazování totožnosti ve vztazích soukromých. Jakýkoli 
individuální osobní údaj zapisovaný v občanském průkazu je 
proto třeba vyhodnotit též z tohoto hlediska.  

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
 

Český statistický 1. Část druhá Změna zákona o základních registrech  Akceptováno. 
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úřad Čl. III, bod 2 
§ 26 odst. 2 nově vložené písmeno n) 

Český statistický úřad požaduje v nově vloženém § 26 odst. 2  
písm. n) zákona o základních registrech zrušit text za středníkem  
„je-li svěřenských správců více, uvede se dále způsob, jakým 
jednají“. 
Odůvodnění: Cílem připomínky je, aby referenční údaj odpovídal 
strukturou obdobnému referenčnímu údaji „statutární orgán“  
(§ 26 odst. 2 písm. i) zákona o základních registrech). Informace o 
způsobu jednání svěřenských správců je součástí zapisovaných 
skutečností  
do evidence svěřenských fondů dle navrženého znění ustanovení  
§ 65d odst. 1 písm. f) z. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, jež 
je v současnosti projednáváno jako  sněmovní tisk 642 v prvém 
čtení jako 54. bod programu  44. poslanecké schůze Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR.  

 

Český statistický 
úřad 

2. Část druhá Změna zákona o základních registrech 
Čl. III. § 26 odst. 2 písm. o) referenční údaj adresa 
sídla osoby 

Český statistický úřad požaduje v textu ustanovení  
§ 26 odst. 2 písm. o) zákona o základních registrech vypustit text 
„uvedené v § 25 písm. e) a f)“.  
Odůvodnění: ČSÚ navrhuje upravit text z důvodu zamezení 
vyloučení omezení referenčního údaje „adresa sídla osoby“ jen 
na podnikající fyzické osoby tak, aby se tento referenční údaj týkal 
veškerých osob vedených v registru osob dle § 25 zákona o 
základních registrech.  

Akceptováno. 

Český statistický 
úřad 

3. Část druhá Změna zákona o základních registrech 
Čl. III. § 26 odst. 2 písm. a) 

Český statistický úřad požaduje do textu ustanovení  
§ 26 odst. 2 písm. a) zákona o základních registrech vložit za 
slovo „název“ slova „nebo označení“.  
Odůvodnění: Účelem připomínky je uvést v soulad znění 
referenčních údajů v zákoně o základních registrech se 
skutečnostmi zapisovanými do evidence svěřenských fondů. 
Ze souběžně projednávaného sněmovního tisku 642 Poslaneckou 

Akceptováno. 
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sněmovnou vyplývá, že svěřenský fond bude na základě nově 
vloženého ustanovení § 25 písm. g) do zákona o základních 
registrech subjektem, o němž se vedou v registru osob referenční 
údaje. Dle dosavadního znění registr osob vede referenční údaj 
„obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jméno  
a příjmení fyzické osoby“. Veřejný rejstřík však do evidence 
svěřenských fondů bude dle nového ustanovení § 65d odst. 1  
písm. a) z. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických  
a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, zapisovat 
označení svěřenského fondu. Na základě těchto skutečností  
je navrženo rozšíření referenčních údajů v § 26 odst. 2 písm. a) 
zákona o základních registrech o nový referenční údaj týkající  
se označení svěřenského fondu. 

Český 
telekomunikační 
úřad 

K ČÁSTI PRVNÍ Změna zákona o evidenci obyvatel 
 

I. Alternativa I 
 

Navrhujeme doplnění článku I o nový bod 2, který zní: 
 
2. V § 8 odst. 10 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou  
a doplňuje se nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou  
č. 29) zní: 
 
„g) nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis29). 
 
29) § 134 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3. 
 
Výše uvedený návrh změny je potřeba promítnout do  zákona o 
elektronických komunikacích, proto zároveň předkládáme i návrh 
novelizace příslušného ustanovení tohoto zákona: 
 
Navrhujeme za ČÁST PRVNÍ zařadit ČÁST DRUHOU Změna 

Neakceptováno. ROZPOR 
 
Znění § 8 odst. 10 bylo do zákona o evidenci 
obyvatel doplněno novelou č. 318/2015 Sb. 
v souladu se směrnicí 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  
o oprávnění k přímému přístupu do informačního 
systému evidence obyvatel pouze v případech, je-li 
to nezbytné k plnění úkolu „státního orgánu“ při 
zajišťování  
a) bezpečnosti státu, 
b) obrany, 
c) veřejné 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 práv osob v řízení před soudem. 
 
Při výkonu výše uvedených pravomocí mohou 
státní orgány k údajům z evidence obyvatel 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAAS9N29H)



 12 

zákona o elektronických komunikacích. 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o elektronických komunikacích 
 

Čl. III 
 

V § 134 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona  
č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.  
a zákona č. 318/2015 Sb. se na konci textu odstavce 1 doplňuje 
věta „Údaje podle písmen b) a c) se poskytují způsobem 
umožňujícím dálkový přístup formou přímého přístupu.“ 

Odůvodnění: Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“)  
pro účely řádného plnění svých úkolů podle zákona  
o elektronických komunikacích a zákona č. 29/2000 Sb.,  
o poštovních službách a o změně některých zákonů  
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, 
potřebuje k údajům z evidence obyvatel a údajům ze systému 
cizinců přistupovat přímo, tedy prostřednictvím vlastního 
agendového informačního systému nebo jiného přístupového 
oprávnění, aniž by pro komunikaci s informačním systémem 
evidence obyvatel nebo cizinců musel využívat informační systém 
základních registrů. ČTÚ totiž, obdobně jako soudy, řeší 
specifickou agendu soukromoprávních sporů podle ustanovení  
§ 129 zákona o elektronických komunikacích a podle ustanovení  
§ 6a zákona o poštovních službách. Ve správním řízení se, stejně 
jako v řízení soudním, poskytuje ochrana práv účastníků řízení, 
tedy dlužníků i věřitelů. 
Kromě uvedeného je ČTÚ podle § 20e a násl. zákona  
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů, orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  
v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb a je třeba, 

přistupovat přímo, tedy prostřednictvím vlastního 
agendového informačního systému nebo jiného 
přístupového oprávnění, aniž by pro komunikaci 
s informačním systémem evidence obyvatel museli 
využívat informační systém základních registrů. 
V případě ochrany práv osob v řízení před soudem 
uvedené pod písmenem f) mohou čerpat údaje 
formou přímého přístupu pouze soudy v rámci 
soudního řízení. Ostatní subjekty jsou oprávněny 
k přístupu prostřednictvím základních registrů, 
přestože vedou složitá správní řízení obdobně jako 
Český telekomunikační úřad. 
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aby měl přístup k údajům nutným pro řešení těchto sporů obdobný 
jako soudy. 

II. Alternativa II 
 

Navrhujeme následující znění bodu 2 návrhu zákona. 
 
2. V § 8 odst. 10 písm. f) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
slova „nebo správním orgánem.“ 
 
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3. 
 
Odůvodnění: Tato varianta umožní, aby ČTÚ mohl získávat údaje 
alespoň z informačního systému evidence obyvatel. 

Svaz měst a obcí 1. K § 3 odst. 3 písm. g) 
Navrhujeme doplnit větu:“ v případě adresy místa trvalého pobytu 
na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla ohlašovny nebo adrese 
sídla zvláštní matriky 12a) je tento údaj označen jako adresa 
úřadu, to neplatí v případě, že na adrese sídla ohlašovny má 
občan skutečné bydliště. 
Odůvodnění:    Úřady některých obcí jsou umístěny v objektu, kde 
podle registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen 
„RÚIAN“) jsou byty např. ve správním obvodu ORP Cheb, který 
tvoří 21 obcí, jsou podle RÚIAN byty v 7 z nich. Jde o obce 
Františkovy Lázně, Libá, Milíkov, Okrouhlá, Plesná, Tuřany, 
Velký Luh. V případě, že se do takového bytu přihlásí občan 
k trvalému pobytu, má poté v občanském průkazu jako adresu 
trvalého pobytu uvedenou stejnou adresu, na které sídlí 
ohlašovna. Dotčený občan však byt řádně užívá a v jeho případě 
se tedy nejedná o adresu úřadu, ve smyslu navrhovaného zákona. 

Akceptováno. 
Ustanovení § 3 odst. 3 písm. g) bylo v tomto smyslu 
upraveno. 
 

Svaz měst a obcí 2. RIA 3.3 Dopady na územní samosprávné celky 
Navrhujeme upřesnit v souvislosti s náklady. 
Odůvodnění: Změny do informačního systému evidence obyvatel 
(dále jen „ISEO“) budou zadávat obce, ale do Základních 
registrů, které čerpají podklady z ISEO. Podklady do ISEO 
vytvářejí obce, převod dat zabezpečí Ministerstvo vnitra. Úkol pro 
Ministerstvo vnitra je tedy prostý, avšak pro obce jde o další zátěž. 

Vysvětleno.  
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Požadujeme tedy vyčíslit i náklady obcí, které budou tímto 
úkolem administrativně i finančně zatíženy, neboť se jedná  
o 381 467 občanů (podle přiložené RIA) na ohlašovnách, které 
budou muset obce v systému ISEO změnit. Ministerstvo vnitra 
v přiložené RIA vyčíslilo pouze své náklady, které souvisí zejména, 
s úpravou skladby informačního systému a ZR, přičemž 
konstatuje, že dopady na územně správní rozpočty změna mít 
bude.      

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů;  
Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

K § 3 odst. 3 písm. g) 
Stávající znění 
V § 3 odst. 3 písm. g) zákona je navrženo doplnění věty: 
„v případě adresy místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny 
nebo adrese sídla zvláštní matriky12a) je tento údaj označen jako 
adresa úřadu.“ 
 
Navrhované znění 
Doplnění věty dle výše uvedeného ještě rozšířit takto: „v případě 
adresy místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo 
adrese sídla zvláštní matriky12a) je tento údaj označen jako adresa 
úřadu; to neplatí v případě, že na adrese sídla ohlašovny má 
občan skutečné bydliště“. 

  
Odůvodnění: Úřady některých obcí jsou umístěny v objektu, kde 
podle registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) 
jsou byty.  Např. ve správním obvodu ORP Cheb, který tvoří 21 
obcí, jsou podle RÚIAN byty v 7 z nich. Jde o obce Františkovy 
Lázně, Libá, Milíkov, Okrouhlá, Plesná, Tuřany, Velký Luh.  
V případě, že se do takového bytu přihlásí občan k trvalému 
pobytu, má poté v občanském průkazu jako adresu trvalého 
pobytu uvedenu stejnou adresu, na které sídlí ohlašovna.  Dotčený 
občan ale byt řádně užívá a v jeho případě se tedy nejedná o 
„adresu úřadu“ ve smyslu návrhu zákona. 

Akceptováno. 
Ustanovení § 3 odst. 3 písm. g) bylo v tomto smyslu 
upraveno. 

V Praze dne 16. května 2016  
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	Zavedení nyní zrušovaného ustanovení bylo v důvodové zprávě k zák. č. 318/2015 Sb. věcně odůvodněno v obecné části:  „Vzhledem k tomu, že se v současné době množí případy, kdy adresa trvalého pobytu na území České republiky v občanském průkazu neodpovídá skutečné adrese, nově se navrhuje stanovení neplatnosti občanského průkazu ze zákona v případě ukončení trvalého pobytu na území České republiky. Nelze tedy připustit, aby občanský průkaz s nesprávným údajem o místu trvalého pobytu byl platný. Občan si bude moci nechat vydat nový občanský průkaz, kde nebude uveden údaj o místu trvalého pobytu.“  V důvodové zprávě k novému návrhu zákona není „ponechání zápisu údaje o trvalém pobytu do občanského průkazu i po 1. lednu 2017“ po věcné stránce nijak odůvodněno. To má i důsledky v nesprávném hodnocení dopadů do soukromí a do ochrany osobních údajů.
	Vyjádření k problému v předkládací zprávě nepostačuje jak vzhledem k obsahu, tak vzhledem k jeho umístění v souboru dokumentů předložených do meziresortního připomínkového řízení.

	2. V části A. 8. důvodové zprávy se druhý odstavec ve znění „Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady, je zajištěna standardní ochrana v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů“ zrušuje a nahrazuje textem novým, odpovídajícím skutečnosti, že součástí předlohy je i část sedmá. 
	Zrušovaný text není zhodnocením dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů a nevyrovnává se s navrhovanými změnami v celém rozsahu. Vztah k soukromí držitele občanského průkazu i zpracování jeho osobních údajů má povinné uvádění údaje o trvalém pobytu, neboť občanský průkaz není používán pouze při styku občany s úřady, ale též k prokazování totožnosti ve vztazích soukromých. Jakýkoli individuální osobní údaj zapisovaný v občanském průkazu je proto třeba vyhodnotit též z tohoto hlediska. 



