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V. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Návrh 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.  

Zpracovatel:  
Ministerstvo vnitra  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě dělené 
účinnosti rozveďte: 

 
prvním dnem šestého kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení 
(pro některá přechodná ustanovení a pro zrušení 

ustanovení upravujících ukončení povinného zápisu 
adresy místa trvalého pobytu  

do občanského průkazu se navrhuje účinnost  
dnem vyhlášení zákona) 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Zavedení označení údaje o adrese místa trvalého pobytu občana na adrese sídla 
ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky jako adresy úřadu. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 
Celkové náklady související zejména s úpravou položkové skladby informačního 

systému evidence obyvatel a základního registru obyvatel a informačních systémů cizinců  
o označení adresy úřadu představují částku zhruba 20 750 000 Kč. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano  

Územní samosprávné celky budou povinny poskytnout součinnost Ministerstvu vnitra 
při označování adresy sídla ohlašovny nebo adresy sídla zvláštní matriky v informačním 
systému evidence obyvatel jako adresy úřadu. 

3.5 Sociální dopady: Ne  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 
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3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

3.10 Korupční rizika: Ne 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 
 

1.  Důvod předložení 
 

1.1 Název 
 

Návrh 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. 
 
1.2 Definice problémů 
 

Podle stávající právní úpravy nelze z informačního systému evidence obyvatel zjistit, 
zda je občan veden s tzv. „úřední adresou“. Označení trvalého pobytu tímto „příznakem“ 
chybí taktéž v položkové skladbě základního registru obyvatel. 
 

Údaj o trvalém pobytu je významný údaj, který občan v současné době může prokázat 
občanským průkazem. Pokud by došlo k ukončení zápisu tohoto údaje do občanského 
průkazu (podle platné právní úpravy od 1. ledna 2017), občan by pro jeho prokázání musel 
žádat o výpis z informačního systému evidence obyvatel. 

 
Navrhuje se upravit informační systém evidence obyvatel tak, aby z něj bylo zřejmé, 

že občan má adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo sídla zvláštní 
matriky. Trvalý pobyt bude v tomto případě označen jako adresa úřadu.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

V současné době je v  informačním systému evidence obyvatel o občanech veden údaj 
o místě trvalého pobytu. V případě občanů, kteří mají údaj o místě trvalého pobytu na adrese 
sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky, je v informačním systému vedena 
adresa ohlašovny nebo zvláštní matriky. Orgány veřejné moci, které jsou oprávněny využívat 
údaj o adrese místa trvalého pobytu, v takových případech nezískají z informačního systému 
informaci o tom, zda je evidovaná adresa adresou sídla ohlašovny nebo sídla zvláštní matriky. 
Tuto informaci nezískají ani ze základního registru obyvatel, kde toto označení taktéž není 
vedeno.  

 
K 1. lednu 2016 bylo na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky 

evidováno celkem 381 467 občanů.  
   
 Podle platné právní úpravy má být od 1. ledna 2017 ukončen povinný zápis údaje 
o adrese místa trvalého pobytu do občanského průkazu a upravena platnost občanského 
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průkazu v případě ukončení trvalého pobytu na území České republiky, pokud údaj o trvalém 
pobytu není v občanském průkazu zapsán. 
  
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Novela zákona o evidenci obyvatel se dotkne občanů evidovaných s údajem o trvalém 
pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky, dále správních úřadů, 
zejména Ministerstva vnitra, krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 
Navrhovanou změnou není dotčen trvalý pobyt občanů (i nadále mají občané evidovanou 
adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky),  
a tedy nejsou dotčena ani oprávnění vázaná na trvalý pobyt např. v oblasti volebního práva 
nebo povinné školní docházky. 
 
1. 5 Popis cílového stavu 
 

Cílem předkládaného návrhu zákona je umožnit oprávněným subjektům získat 
z informačního systému evidence obyvatel informaci o tom, že občan je evidován  
na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky. Zavedení označení údaje 
o trvalém pobytu jako adresy úřadu bude upraveno taktéž v položkové skladbě základního 
registru obyvatel. 
 

Navrhuje se také zachovat dosavadní obsah údajů uváděných v občanském průkazu, 
aby tímto osobním dokladem bylo možné prokázat kompletní sadu základních identifikačních 
údajů, které jsou běžně považovány za dostačující k spolehlivé identifikaci fyzické osoby – 
jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu. 

 
1. 6 Zhodnocení rizika 
 
Důsledky nezavedení adresy úřadu: 
 

 Subjekty využívající údaje z informačního systému evidence obyvatel nadále nebudou 
moci získat informaci o tom, zda je občan evidován na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese 
sídla zvláštní matriky. 
 

Důsledky nezapisování adresy místa trvalého pobytu občanského průkazu: 
 

  Občanský průkaz jako osobní doklad sloužící k prokazování totožnosti by měl 
obsahovat základní trojici identifikačních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, datum 
narození a adresa místa trvalého pobytu (srov. např. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád). Vypuštění údaje o adrese místa trvalého pobytu z občanského průkazu, k němuž 
by došlo k 1. lednu 2017, se nejeví jako vhodné z hlediska účelu a uživatelské hodnoty 
občanských průkazů. 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2.1. Varianta 1 – nulová 
 

Předpokládá zachování stávajícího stavu. 
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2.2. Varianta 2  
 

Zhodnocení variant řešení z hlediska evidování občanů, kteří nemají možnost přihlásit 

se k trvalému pobytu 

2a) evidování občanů bez údaje o adrese místa trvalého pobytu 
 
Evidence občanů v informačním systému s tzv. úřední adresou se stala palčivým 

problémem současné praxe na úseku evidence obyvatel. Tito občané se buď skutečně nemají 
kam k trvalému pobytu přihlásit, nebo bydlí na jiné adrese a nejsou motivováni se přihlásit 
k trvalému pobytu na tuto adresu. Fakt, že by byli vedeni bez údaje o trvalém pobytu,  
by je mohl motivovat k tomu, aby se k trvalému pobytu přihlásili a mohli využívat výhod 
s tímto institutem spojených (zejména získání živnostenského oprávnění fyzických osob, 
pobírání sociálních dávek apod.).  

 
Určitá skupina lidí, kteří žijí na ulici, s úřady nekomunikuje, komunikovat nechce  

a ani se nezajímá o nabízenou pomoc. V březnu 2011 proběhlo sčítání bezdomovců, jehož 
cílem bylo zjistit počet bezdomovců, kteří využívají služeb azylových center apod. Byly 
získány údaje o cca 12 000 bezdomovcích. 1 V takových případech mohlo být řešení místní 
příslušnosti podle adresy posledního místa trvalého pobytu.  

 
Výše nastíněné řešení není vhodné zejména s ohledem na výkon volebního práva. Jako 

varianta byla zvažována možnost zřízení zvláštního volebního okrsku v místě posledního 
trvalého pobytu v případě velkých měst nebo přiřazení do volebního okrsku podle poslední 
adresy trvalého pobytu, a to bez ohledu na to, zda adresa trvalého pobytu byla zrušena z moci 
úřední, nebo na základě žádosti. V současné době občané, kteří jsou hlášeni k trvalému 
pobytu na adrese, kde se ve skutečnosti nezdržují, vykonávají své volební právo při volbách 
do zastupitelstva obce v obci, ke které nemají již žádný jiný vztah. Mohou tak ovlivňovat 
volební výsledky, i když se v obci již léta nezdržují. V případě, že by občan mohl být veden v 
informačním systému bez údaje o adrese místa trvalého pobytu, nemohl by takového občana 
žádný obecní úřad zapsat mezi voliče, neboť vedení stálých seznamů voličů obecními úřady 
je založeno na trvalém pobytu voliče v obci. Došlo by tak k porušení jednoho z ústavních 
principů, na kterých je založeno konání voleb, a to rovnost volebního práva.  

 
2b) označení adresy místa trvalého pobytu jako adresy úřadu 

 
Předpokládá se zavedení označení adresy úřadu pro adresu místa trvalého pobytu 

na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky. Subjekty oprávněné čerpat 
údaje z informačního systému evidence obyvatel budou moci tento údaj využívat. Tato 
varianta se jeví jako nejvhodnější řešení pro evidování občanů, kteří nemají možnost 
se k trvalému pobytu přihlásit, nebo (v případě adresy místa trvalého pobytu na adrese sídla 
zvláštní matriky) u občanů, kteří neměli pobyt na území České republiky, nebo jej není možné 
zjistit, a kteří se narodili v cizině.  
 
 

                                                 
1 zdroj: http://www2.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/vysledky_scitani_bezdomovcu 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Náklady:  

Úprava položkové skladby informačního systému evidence obyvatel a základního 
registru obyvatel o zavedení příznaku „adresa úřadu“ si vyžádá částku zhruba 2 400 000 Kč. 

   
Úprava deseti dotčených interních, čtyřiceti dvou externích a šestnácti kompozitních 

služeb, devíti výstupních sestav a výpisů ve vztahu k informačnímu systému základních 
registrů, formulářů Czech POINT a úpravy související s oprávněním na položku adresa úřadu 
v registru práv a povinností s sebou nese náklady ve výši 17 850 000 Kč. 

 
Podle Ředitelství služby cizinecké policie bude realizace návrhu (úprava informačních 

systémů cizinců) představovat finanční dopad odhadnutý zhruba na částku ve výši  
500 000 Kč, která bude hrazena z rozpočtu Policie České republiky. 

 
Celkové náklady na zajištění uvedení novely zákona do praxe představují částku 

zhruba 20 750 000 Kč. 
 
Finanční prostředky spojené se zavedením novely do praxe budou hrazeny 

z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra v rámci jejího schváleného rozpočtu na příslušný 
kalendářní rok a střednědobého výhledu 

 
Další náklady vzniknou na straně orgánů veřejné správy, jejichž agendové informační 

systémy jsou napojeny na informační systém základních registrů, resp. prostřednictvím 
kompozitních služeb na informační systém evidence obyvatel a informační systémy cizinců. 

 
Přínosy: 
 Zásadním přínosem je informovanost oprávněných subjektů při využívání údajů 
z informačního systému evidence obyvatel.  Např. živnostenské úřady tento údaj využijí, 
aby mohly rozlišit sídlo firmy. Podle § 31 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání 
prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, v případě, že jeho trvalý pobyt 
je evidován na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky.   
 
3.2 Vyhodnocení variant 
 
 I přes skutečnost, že varianta 2b) s sebou nese náklady na realizaci, jeví se jako 
nejvhodnější. Označení adresy úřadu je pro oprávněné subjekty relevantní např. z hlediska 
možného osobního zastižení občana na této adrese.   
 
4. Návrh řešení 
 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Varianta 1 - nulová 
 Nulová varianta není vhodná. Označení trvalého pobytu je užitečné pro všechny 
oprávněné subjekty využívající údaje z informačního systému.  
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Varianta 2a) 
 Vzhledem k podmíněnosti výkonu některých základních práv místem trvalého pobytu 
(volební právo, povinná školní docházka, resp. právo na přijetí do spádové školy) v zásadě 
nepřipadá v úvahu, aby u některých občanů pobývajících na území České republiky nebyl 
údaj o adrese místa trvalého pobytu evidován. 
 
Varianta 2b) 
 Zavedením označení adresy trvalého pobytu jako adresy úřadu dojde ke zlepšení 
informovanosti subjektů oprávněných využívat údaje z informačního systému evidence 
obyvatel.  
  
 V souvislosti se zachováním povinného zápisu údaje o adrese místa trvalého pobytu 
v občanském průkazu budou občané moci i nadále prokazovat tento údaj občanským 
průkazem a nevzniknou jim náklady na případné pořizování výpisů z informačního systému 
evidence obyvatel.  
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Odpovědným subjektem za implementaci novely zákona o evidenci obyvatel jsou 
zejména obecní úřady, které vykonávají státní správu na úseku evidence obyvatel, konkrétně 
v oblasti trvalých pobytů občanů, dále krajské úřady a Ministerstvo vnitra. Odpovědným za 
implementaci novely zákona o základních registrech je Ministerstvo vnitra. 

 
Pro zajištění dodržování právní úpravy ze strany dotčených subjektů je možno využít 

stávající mechanismy.  
 

Orgánem, který bude odpovědný za zavedení nové regulace do praxe a za vynucení 
dodržování této regulace, budou nadále obecní úřady.  

 
Nastavit procesy, které by napomohly vynucování navrženého řešení novel zákonů, 

není potřebné.  
 
6. Přezkum a účinnost regulace 
 

Efektivita navržené právní úpravy by měla být průběžně sledována kontrolními 
orgány. Jako období, které je vhodné pro přezkum účinnosti implementovaných opatření  
a pro zhodnocení novelizace, se doporučuje doba minimálně 3 let. Tato doba by měla být 
dostatečně dlouhá pro shromáždění dat potřebných pro zhodnocení účinnosti přijaté úpravy 
a případných podnětů od dotčených subjektů. 

 
Přezkoumávat účinnost této právní regulace budou zejména orgány, které s ní budou 

přicházet přímo do styku v rámci běžné činnosti. 
 
7. Konzultace 
 

Problematika adresy úřadu byla projednávána se zástupci krajských úřadů i ostatních 
rezortů, se zástupcem veřejné ochránkyně práv, zástupcem Úřadu pro ochranu osobních údajů 
a expertní skupinou tvořenou vybranými zástupci obecních úřadů obcí s rozšířenou 
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působností v rámci mezirezortního připomínkového řízení a při projednávání trvalého pobytu 
v rámci návrhu věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech.  
 
8. Kontakty na zpracovatele RIA 
odbor správních činností Ministerstva vnitra 
 
Mgr. Eva Pečinková, vrchní ministerský rada, eva.pecinkova@mvcr.cz, tel. 974 817 220 
Mgr. Monika Bulínová, ministerský rada, monika.bulinova@mvcr.cz, tel. 974 817 218 
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