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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,  

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

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,  

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 
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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 

soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 

neexistenci manželství zdánlivém manželství 5g), 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WXB8DQO)



3 

 

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, 

q) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 10 11), 

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).  

  

 (4) V informačním systému se o cizincích uvedených v § 1 odst. 1 písm. c) vedou 

údaje v rozsahu  

a) jméno, popřípadě jména,  

b) příjmení,  

c) rodné číslo, nemá-li přidělené rodné číslo, vede se datum narození,  

d) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud mu byl 

přidělen.   

(4) V informačním systému se o cizincích uvedených v § 1 odst. 1 písm. c) vedou tyto 

údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, 
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b) příjmení, rodné příjmení, je-li známo,  

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 

d) datum narození, 

e) místo a okres narození, v případě narození v cizině, místo, je-li známo, a stát 

narození, 

f) státní občanství, 

g) rodinný stav nebo partnerství,   

h) datum úmrtí, je-li známo,  

i) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud mu 

byl přidělen. 

  

(5) Ministerstvo je uživatelem5)veškerých údajů vedených v informačním systému, 

pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti.  

  

 (6) Ministerstvo nebo orgán veřejné moci stanovený jiným zákonem v informačním 

systému zpracovává5p) údaje potřebné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním 

předpisem6) v rozsahu údajů podle odstavců 3 a 4.  

  

 (7) V informačním systému se o všech v něm vedených údajích zpracovávají a vedou 

rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li správci 

informačního systému známa.  

  

 (8) V informačním systému se při zpracování údajů podle § 3 odst. 5 a 6, § 3a až 6 a 

§ 8 vedou rovněž záznamy o přístupech do informačního systému, které obsahují:  

a) kód agendy, uživatelské jméno oprávněné osoby vykonávající agendu a označení subjektu, 

pro jehož účel se údaje poskytují,  

b) den, měsíc, rok a čas zpracování,  

c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, obyvatele, jehož údaje 

jsou poskytovány, nebo jiný údaj, který je pro vyhledání tohoto obyvatele rozhodující, 

přičemž vyhledání příslušného obyvatele se uskuteční prostřednictvím dalších obyvatel, pro 

něž je rozhodující údaj společný,  

d) důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému.  

  

Zápis a užívání údajů z informačního systému  

 

§ 3a  

 

 (1) Krajský úřad zapisuje údaje o fyzických osobách, u nichž došlo  

a) k nabytí státního občanství, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3 písm. a) až f),  

a) k nabytí státního občanství udělením nebo prohlášením, a to v rozsahu uvedeném 

v § 3 odst. 3 písm. a) až f) a k) až o),  

b) k pozbytí státního občanství, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3 písm. f) písm. a) až f).  

(2) Údaje o pozbytí nebo nabytí cizího státního občanství v rozsahu § 3 odst. 3 

písm. f) krajský úřad zapíše, pokud jsou mu z jeho úřední činnosti známy.  

 

(3) Údaje o fyzické osobě, která není vedena v informačním systému, ale krajský 

úřad o ní zjistí, že je státním občanem, krajský úřad zapíše ve stejném rozsahu jako 

údaje v odstavci 1 písm. a). 
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 (2 4) Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených 

v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. p) a q), nelze-li záznam o poskytnutí údajů za 

podmínek stanovených tímto zákonem zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může kraj a 

krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.  

  

 (3 5) Působnost krajského úřadu podle odstavce 1 vykonávají v hlavním městě Praze 

úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy.  

  

§ 4  

 

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje údaje vedené v informačním 

systému u občanů, kteří nabyli státní občanství, v rozsahu údajů vedených v § 3 odst. 3 

písm. k) až o), pokud nejsou tyto údaje zapsány krajským úřadem podle § 3a odst. 1 

písm. a).  

  

 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o obyvatelích v 

rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. p) a q), nelze-li 

záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může 

obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho 

působnosti.  

 § 5  

 

 (1) Ohlašovna zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 

3 písm. g) a h).  

 

 (2) Obecní úřad, v jehož správním obvodu má občan trvalý pobyt, zapisuje údaj 

vedený v informačním systému podle § 3 odst. 3 písm. j), pokud není tento údaj zapsán 

podle § 6.  

 

 (3) Obec a obecní úřad je uživatelem údajů o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených 

v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. p) a q), nelze-li záznam o poskytnutí údajů 

podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obec a obecní úřad využívat, 

jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.  

 

Zdroje informačního systému  

 

§ 6  

 

 Soud prvního stupně zapisuje do informačního systému údaje, a to v rozsahu 

§ 3 odst. 3 písm. i), l) a m) písm. i) a j), § 3 odst. 3 písm. l) a m), jde-li o rozhodnutí 

o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, anebo o rozhodnutí o neplatnosti či neexistenci 

manželství nebo partnerství nebo o zdánlivém manželství anebo o neplatnosti nebo 

neexistenci partnerství, a v rozsahu § 3 odst. 3 písm. s) a t), jde-li o rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého nebo nezvěstného. 

 

 § 7  

 

 (1) Orgány veřejné moci, které podle § 3a až 6 zapisují údaje do informačního 
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systému (dále jen „zapisovatel údajů“), jsou povinny zapsat údaje do informačního systému 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo 

změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.  

 

 (2) Zapisovatel údajů do informačního systému odpovídá za správnost zapisovaného 

údaje. Vznikne-li při zápisu údaje nebo při výkonu agendy, při níž využívá zapisovatel údajů 

údaje z informačního systému, pochybnost o správnosti údaje, označí tento údaj jako 

nesprávný a předá informaci o této skutečnosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností podle místa trvalého pobytu občana. V tomto případě se nepoužije blokování 

údaje podle zvláštního právního předpisu22). Nemá-li občan údaj o místě trvalého pobytu 

veden v informačním systému, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle 

jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České 

republice nebo pokud jej nelze zjistit, je příslušným úřadem Magistrát města Brna.  

 

 (3) Vznikne-li při využívání údajů z informačního systému uživatelem, který je 

oprávněn užívat údaje na základě zvláštního právního předpisu, pochybnost o jejich 

správnosti, je povinen informovat o této skutečnosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností podle místa trvalého pobytu občana. Nemá-li občan údaj o místě trvalého pobytu 

veden v informačním systému, informuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 

podle jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v 

České republice nebo pokud jej nelze zjistit, informuje Magistrát města Brna. Příslušný 

obecní úřad obce s rozšířenou působností označí tento údaj jako nesprávný. V tomto případě 

se nepoužije blokování údaje podle zvláštního právního předpisu22).  

 

 (4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností uvedený v odstavcích 2 a 3 

provede zjišťování správnosti údajů. Ostatní ministerstva, jiné správní úřady, soudy, 

právnické osoby a občané jsou povinni poskytnout k plnění tohoto úkolu součinnost 

předáváním potřebných údajů.  

 

 (5) Po ukončení zjišťování správnosti údajů provede příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností opravu údaje, jestliže byl údaj nesprávný. Po ukončení zjišťování 

správnosti údajů vždy odstraní označení o nesprávnosti údaje. O výsledku zjišťování 

správnosti údajů informuje zapisovatele údajů nebo uživatele, který pochybnost o správnosti 

uplatnil.  

 

(6) V případě, že osoba zemřela před 1. červencem 2000 a z úřední činnosti 

se zjistí, že tato osoba je v informačním systému vedena s neúplnými nebo nesprávnými 

údaji, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dodatečně doplní nebo opraví 

pouze údaje o úmrtí. 

 

 (6) (7) Správce informačního systému vede přehled probíhajících zjišťování správnosti 

údajů a kontroluje proces zjišťování správnosti údajů.  

 

§ 8  

Poskytnutí údajů z informačního systému  

 

 (1) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném 

a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje z 

informačního systému se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud nestanoví 
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zvláštní právní předpis jinak. Údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu 

evidence obyvatel se poskytuje pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis23).  

  

 (2) Subjekty, které získávají údaje z informačního systému podle zvláštního právního 

předpisu,  

a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost 

stanovenou v tomto předpisu,  

b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo 

zpracováváním.  

  

 (3) Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním 

systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. q), 

nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. p), 

které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě 

blízké se poskytují údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. r), s) a t). Osobou blízkou se pro účely 

tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.  

  

 (4) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat 

ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel 

po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem8), nebo podá prostřednictvím 

zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu8a) a čísla 

elektronicky čitelného identifikačního dokladu.  

  

 (5) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také 

osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo 

ministerstvu a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy8b). V tomto případě musí od 

1. ledna 2012 provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu8c) a čísla 

elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Žádost o poskytnutí údajů z informačního 

systému může obyvatel podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; v takovém případě žadatel prokáže 

svou totožnost a žádost podepíše před orgánem příslušným k jejímu převzetí. Žádost 

o poskytnutí údajů z informačního systému lze podat i prostřednictvím kontaktního 

místa veřejné správy8b); v tomto případě musí obyvatel provést svoji autentizaci pomocí 

bezpečnostního osobního kódu8c), pokud má bezpečnostní osobní kód zadán, 

a identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Údaje 

poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné správy 

žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 

podání žádosti.  

  

 (6) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také v 

listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu 

nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem9). Úředně ověřený 

podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí 

žádosti podle věty první.  

  

 (7) V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být 

údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou  
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození,  

c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou 

autentizaci pro informační systémy veřejné správy identifikaci; v případě, že žadatel není 

držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle zvláštního 

právního předpisu,  

d) adresa místa pobytu.  

  

 (8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že 

není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný 

zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce na základě 

smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo 

schváleno soudem5e). Pokud za obyvatele požádá osoba uvedená ve větě první nebo druhé, 

musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí 

údajů.   

(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena 

tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho 

zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat 

člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem5e). Za obyvatele 

může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci 

s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá osoba uvedená 

ve větě první, druhé nebo třetí, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se 

zapisují na žádost o poskytnutí údajů. 

  

 (9) Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby ze 

zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, 

kterou je Česká republika vázána.  

 

(10) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence obyvatel formou 

přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o obyvateli, který není jednoznačně 

identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti 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. 

 

(11) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat 

prostřednictvím jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené 

v odstavci 10 nepoužijí.  

  

 (10) (12) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a odstavců 8 a 9 8 až 10 se 

provede v informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje 

poskytnuty podle odstavce 1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty první lze na žádost 

obyvatele poskytnout za období 2 let zpětně od data podání žádosti obyvatele.  

  

 (11) (13) V případech, kdy byly podle odstavce 1 na základě zvláštního právního 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WXB8DQO)

aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='31.12.2014'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='31.12.2014'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='31.12.2014'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='31.12.2014'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='31.12.2014'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='31.12.2014'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='31.12.2014'


9 

 

předpisu9a) poskytnuty z informačního systému údaje nezbytné pro 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 subjektu údajů9b) nebo práv a svobod druhých, a subjekt, kterému byly tyto údaje 

poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů osobám podle 

odstavců 3 až 7 a 8 a krajským úřadům, obecním úřadům obce s rozšířenou působností 

a ohlašovnám nebo jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu 

uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí 

údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, 

jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor 

nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu9c). Správce informačního 

systému má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném 

pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu5).  

  

 (12) (14) Subjekt, kterému mají být údaje z informačního systému poskytnuty podle 

odstavce 11 13, je povinen správci informačního systému oznámit údaje umožňující 

identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem 

a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 

7 písm. a) až f).  

  

 (13) (15) Prohlášení a oznámení podle odstavců  11 a 12 13 a 14 mohou být zaslána 

i elektronickými prostředky.  

  

 (14) (16) Ministerstvo k zajištění práv občana, který se v zahraničí ocitl v ohrožení 

života nebo zdraví nebo v situaci, která vinou přírodní katastrofy, hromadného neštěstí nebo 

nepříznivé politické anebo humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování s 

rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v zahraničí9d) poskytuje 

Ministerstvu zahraničních věcí na žádost údaje z informačního systému o občanech, a to  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,  

b) datum narození,  

c) adresa místa trvalého pobytu,  

d) státní občanství,  

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě 

jiného zákonného zástupce, sourozenců a manžela, popřípadě partnera, pokud jsou v době 

poskytnutí údajů naživu.  

 

 (16) Diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky, 

s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále 

jen „zastupitelský úřad") a Ministerstvo zahraničních věcí k zajištění práv občana, 

který se v zahraničí ocitl v ohrožení života nebo zdraví, je bez finančních prostředků 

nebo se jinak ocitl v nouzi nebo v situaci, která vinou přírodní katastrofy, hromadného 

neštěstí nebo nepříznivé politické anebo humanitární situace brání v jeho návratu 

do vlasti, kontaktování s rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané 

oblasti v zahraničí9d), anebo k zajištění informovanosti příbuzných v případě úmrtí 

občana v zahraničí využívají z informačního systému tyto údaje 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) adresa místa trvalého pobytu, 

d) státní občanství, 

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, 

popřípadě jiného zákonného zástupce, sourozenců a manžela, popřípadě partnera.  

 

 (15) (17) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím 

dálkový přístup Ministerstvu zahraničních věcí ČR pro potřeby Česko-německého fondu 

budoucnosti k zajištění odškodnění osob oprávněných jako oběti nucené a otrocké práce v 

průběhu druhé světové války, údaje z informačního systému evidence obyvatel o občanech 

České republiky v rozsahu  

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,  

b) datum narození,  

c) adresa místa trvalého pobytu,  

d) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky datum 

úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

e) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa trvalého pobytu manžela a dítěte, pokud 

jsou tito v době poskytnutí údajů naživu.  

  

 (16) (18) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím 

dálkový přístup notářům jako soudním komisařům pověřeným podle zvláštního právního 

předpisu9e) pro potřeby řízení o dědictví údaje z informačního systému evidence obyvatel o 

obyvatelích v rozsahu  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,  

b) datum narození,  

c) rodné číslo, pokud bylo přiděleno,  

d) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány 

písemnosti podle zvláštního právního předpisu, jde-li o občana,  

e) druh a adresa místa pobytu, počátek pobytu a případně datum ukončení pobytu, jde-li o 

cizince podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c),  

f) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů 

nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum 

narození,  

g) rodinný stav,  

h) partnerství,  

i) rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu nebo adresa pobytu manžela nebo partnera; je-li 

manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě 

jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,  

j) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu nebo 

adresa místa pobytu, pokud je dítě obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, 

datum narození,  

k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, 

na jehož území k úmrtí došlo,  

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.  

 Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 

jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WXB8DQO)

aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%25231'&ucin-k-dni='31.12.2014'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%25231'&ucin-k-dni='31.12.2014'


11 

 

 (17) (19) (18) Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na 

kontaktním místě veřejné správy, a k elektronickému zpracování jejího podání je oprávněno 

kontaktní místo veřejné správy využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel a 

údaj o rodném příjmení z informačního systému.  

 

 

§ 8b  

Zprostředkování kontaktu  

 

 (1) Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu 

(dále jen „kontaktující osoba“) zprostředkuje ministerstvo požadovaný kontakt jiným 

občanem uvedeným v žádosti (dále jen „kontaktovaná osoba“) s využitím základního registru 

obyvatel.  

  

 (2) Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné 

příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod pro 

zprostředkování kontaktu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné 

identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo 

narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti 

prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.  

  

 (3) Podpis na žádosti musí být úředně ověřen9); to neplatí, žádá-li občan o 

zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou 

působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost.  

  

 (4) Je-li žádost podána elektronicky, musí být podepsána uznávaným elektronickým 

podpisem8). Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované 

podle zvláštního právního předpisu8a), musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla 

elektronicky čitelného identifikačního dokladu.  

  

 (5) Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním 

systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí 

informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu 

místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej 

kontaktující osoba uvedla. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti podle odstavce 2 vedle 

adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto 

adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; adresa místa 

trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to 

kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti podle odstavce 2. Ministerstvo sdělí 

kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě. 

  

 (6) V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel, nebo v 

informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České 

republiky, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná 

osoba zemřela a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké podle odstavce 2 zjistí, že 

kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě 

údaj o datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí 

údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.  
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  (6) V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo 

v informačním systému jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České 

republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány 

písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, popřípadě byla 

rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost 

ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě 

byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, a ministerstvo po 

ověření prohlášení o osobě blízké podle odstavce 2 zjistí, že kontaktovaná osoba byla 

vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a 

okrese úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 

uveden jako den úmrtí, popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl 

v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky 

prohlášení nezvěstnosti; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje 

o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.  
 

 

§ 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. 
  

 (2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu 

uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.  

  

 (3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho 

matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo 

trvalého pobytu otce.   

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 

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)  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WXB8DQO)

aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='31.12.2014'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='31.12.2014'


13 

 

 (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) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část24) v důsledku změny 

místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po 

nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;  

 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) Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část24) občanského 

průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je 

povinna bezodkladně nahlásit číslo potvrzení o změně místa trvalého pobytu spolu s údaji o 

jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození občana, obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. Pokud občan při změně místa 

trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna 

vyznačenou část24) občanského průkazu a současně občanovi 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 
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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, popřípadě pěstoun 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 jeho podpůrce na základě 

smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž jehož oprávnění k zastupování občana 

bylo schváleno soudem5e), nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci 

zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.9) 

 

 (12) Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, 

sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Sdělení v listinné 

podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to neplatí v případě, kdy občan 

podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení podle věty první formu 

datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným 

na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb8) 

nebo dodá prostřednictvím datové schránky8a).  

(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. 

 

§ 10a 

 

 Nemůže-li Po nabytí státního občanství České republiky nebo nemůže-li občan po 

ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit 

doklady podle § 10 odst. 6 písm. c), je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž 

územním obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého pobytu nebo 

hlášené místo pobytu podle zvláštních právních předpisů. Neměl-li občan pobyt na území 

České republiky nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v 

jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v 

cizině. 

 

§ 10b 

 

 (1) Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na 
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kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.  

  

 (2) Adresu podle odstavce 1, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě 

trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České 

republiky.  

  

 (3) Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to 

neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má 

žádost podle věty první formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních služeb8) podepíše uznávaným elektronickým podpisem8) 

nebo dodá prostřednictvím datové schránky8a). Žádost může rovněž obsahovat datum, od 

kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle 

zvláštního právního předpisu5o), byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o 

datum podání žádosti.  

  

 (4) Adresu podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s 

rozšířenou působností správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely 

doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu.  

  

§ 10c 

 

Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, 

kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením28). 

 

§ 12  

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu  

 

 (1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,  

  

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných 

dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,  

  

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl 

nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo  

  

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v 

evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt 

nebo jeho vymezenou část.  

  

 (2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 

písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné 

osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci 

důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.  

  

 (3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.  
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§ 12a 

 

 Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 

odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při 

podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého 

pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své 

vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může 

ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. 

  

HLAVA III  

 

RODNÁ ČÍSLA  

 

§ 13  

 

 (1) V informačním systému je rodné číslo identifikátorem fyzické osoby, která splňuje 

podmínky pro jeho přidělení podle tohoto zákona (dále jen "fyzická osoba").  

  

 (2) Rodné číslo určuje ministerstvo.  

  

 (3) Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První 

dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc 

narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je 

rozlišujícím znakem obyvatel fyzických osob narozených v tomtéž kalendářním dnu.  

  

 (4) Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. lednem 1954 mají 

stejnou strukturu jako rodná čísla uvedená v odstavci 3, jsou však devítimístná s třímístnou 

koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti.  

  

 (5) V případě, že jsou výdejovými místy rodných čísel (dále jen "výdejové místo") pro 

daný kalendářní den v příslušném kalendářním roce vyčerpána veškerá určená rodná čísla, 

určí ministerstvo pro tento den novou, dodatečnou sestavu rodných čísel, pro niž platí, že 

rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí 

vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, 

u mužů zvýšené o 20, u žen zvýšené o 70, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná 

koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel fyzických osob narozených v tomtéž kalendářním 

dnu.  

  

 (6) Totéž rodné číslo nesmí být přiděleno více fyzickým osobám.  

  

 (7) Fyzická osoba je nositelem nejvýše jednoho rodného čísla.  

  

 (8) Rodným číslem podle tohoto zákona se rozumí také rodné číslo přidělené na území 

Slovenské republiky před 1. lednem 1993. Toto rodné číslo musí splňovat definici rodného 

čísla uvedenou v odstavcích 3 a 4 a současně musí splňovat podmínku uvedenou v odstavci 6.  

  

 (9) Rodné číslo je oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích 

stanovených zákonem (dále jen "nakládat s rodným číslem") výlučně fyzická osoba, které 

bylo rodné číslo přiděleno (dále jen "nositel rodného čísla"), nebo její zákonný zástupce; jinak 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WXB8DQO)

aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='31.12.2014'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='31.12.2014'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='31.12.2014'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='31.12.2014'


17 

 

lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c tohoto zákona.  

  

§ 13a  

Výklad pojmů  

 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) určením rodných čísel vyhotovení souboru rodných čísel ministerstvem ve tvaru uvedeném 

v § 13 odst. 3 a 5, se shodným třetím dvojčíslím, které odpovídá datu, v němž mají být rodná 

čísla individuálně přidělována výdejovými místy. Z tohoto souboru určených rodných čísel se 

zpracovávají sestavy určených rodných čísel (dále jen "sestava") pro jednotlivé kalendářní 

dny, které zpracovávají výdejová místa,  

b) předáváním sestav doručení sestavy určené pro konkrétní den nebo souboru sestav pro 

stanovené kalendářní období příslušnému výdejovému místu k jejich dalšímu zpracování,  

c) přidělováním rodných čísel výběr rodného čísla ze sestavy a jeho individuální přiřazení 

fyzické osobě výdejovým místem,  

d) ověřováním rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu, že nositeli rodného 

čísla bylo přiděleno správné rodné číslo nebo chybné anebo duplicitní nejedinečné rodné 

číslo; v případě, že se ověří vydání chybného nebo duplicitního nejedinečného rodného čísla, 

provede se změna rodného čísla podle § 17,  

e) osvědčováním rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu o rodném čísle, 

kterým se potvrzuje, že nositeli rodného čísla bylo přiděleno rodné číslo,  

f) prováděním změn rodných čísel přidělení nového rodného čísla v zákonem stanovených 

případech,  

g) využíváním rodných čísel jejich shromažďování, vedení nebo zpracování jiným způsobem,  

h) cizincem s povolením k pobytu na území České republiky cizinec s povoleným trvalým 

pobytem na území České republiky, cizinec s povoleným přechodným pobytem na území 

České republiky na dobu delší než 90 dnů a občan Evropské unie, který na území České 

republiky hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce14a) (dále jen „cizinci 

s povolením k pobytu na území České republiky“), podle zvláštního právního předpisu14b).  

  

§ 13b  

Registr rodných čísel  

 

 (1) Ministerstvo spravuje a pro účely tvorby, určování, předávání, přidělování, 

ověřování, osvědčování a provádění provádění a potvrzování změn rodných čísel 

zpracovává registr rodných čísel (dále jen "registr"). Registr obsahuje tvoří veškerá určená 

rodná čísla podle tohoto zákona i podle dříve platných právních předpisů. Rodná čísla 

určená před 1. lednem 2003 lze vést pouze v listinné podobě. 
  

 (2) Registr je informačním systémem veřejné správy, který je samostatnou funkční 

částí informačního systému, v němž jsou využívána veškerá rodná čísla a další pomocné 

související údaje. Registr vytváří technické podmínky pro určování, předávání, přidělování, 

ověřování, osvědčování, provádění a potvrzování změn rodných čísel a vedení jejich 

evidence.  

  

 (3) V registru ministerstvo vede  

a) důvod přidělení rodného čísla (§ 16),  

b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,  

c) rodné číslo,  
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d) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to jako blokovaný údaj,14c)  

e) důvod provedení změny rodného čísla, v případě provedení změny z důvodu osvojení lze 

vést rovněž stupeň osvojení,  

f) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, jejich 

případné změny,  

g) datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel přidělených před účinností zákona se tento 

údaj vede pouze, pokud jej lze zjistit z archivních materiálů,  

h) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, místo 

a stát, na jehož území se 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,  

i) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud byl přidělen,  

j) obrazový záznam dokladu o rodném čísle [§ 15 písm. b)], pokud jej má ministerstvo 

k dispozici, 

k) záznam o ověření, osvědčení nebo potvrzení změny rodného čísla, včetně data jeho 

vydání, 

l) poznámku, kterou vytváří a využívá správce registru rodných čísel. 

 

 (4) Pro účely zpracování údajů v registru a pro jejich jednoznačné přiřazení k přesně 

specifikované fyzické osobě využívá registr z informačního systému tyto údaje:  

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení obyvatele,  

b) den, měsíc a rok narození,  

c) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát, na jehož území se 

narodila,  

d) pohlaví,  

e) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,  

f) v případě osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení osvojitelů, popřípadě jejich změny, 

rodné příjmení,  

g) státní občanství.  

 

  (5) V registru jsou vedena  

a) určená rodná čísla,  

b) přidělená rodná čísla,  

c) aktuálně nepřidělená určená rodná čísla.  

Rodná čísla podle písmen a), b) a c) jsou v registru vedena jako neukončený, nepřetržitě 

funkčně přístupný přehled dat s výlučnou informační hodnotou, vzájemně si vytvářející 

uživatelskou podporu pro správné přidělování rodných čísel, k provádění a potvrzování změn 

rodných čísel, k ověřování a osvědčování přidělených rodných čísel a odstraňování zjištěných 

nedostatků v chybně přidělených rodných číslech.  

  

 (6) V registru podle odstavce 5 písm. c) je veden aktuální přehled určených rodných 

čísel, která byla předána výdejovým místům, ale v rozhodný den nebyla přidělena fyzickým 

osobám, avšak mohou být kdykoliv využita podle podmínek stanovených v § 16 a 17.  

  

 (7) Ministerstvo předává z registru výdejovým místům sestavy pro individuální 

přidělení rodného čísla fyzickým osobám. Výdejová místa, vyjma zvláštní matriky, předají 

nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce ministerstvu vyplněné sestavy 

zpracované za každý příslušný kalendářní měsíc. Zvláštní matrika předá ministerstvu 
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vyplněné sestavy zpracované v příslušném kalendářním čtvrtletí vždy nejpozději do 10 dnů po 

ukončení tohoto kalendářního čtvrtletí. Vyplněné sestavy předávají výdejová místa 

ministerstvu ve formě, v jaké jim sestavy poskytlo. Technický způsob předávání vyplněných 

sestav ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis. Uvedený postup se nepoužije 

v případě, jsou-li sestavy poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací se zajištěním zpětné komunikace 

s výdejovým místem. 
  

§ 14  

Výdejová místa  

 

 (1) Ministerstvo předává rodná čísla výdejovým místům, kterými jsou  

a) matriční úřad, který přiděluje rodná čísla fyzickým osobám narozeným na území České 

republiky,  

b) zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla občanům narozeným v zahraničí, s výjimkou 

případů, kdy došlo k matriční události před 1. lednem 1950, a pokud tato událost byla zapsaná 

podle právních předpisů platných v době provedení zápisu do matriční knihy, kterou nyní 

vede matriční úřad na území České republiky,  

c) Policie České republiky (dále jen „policie“), která přiděluje rodná čísla cizincům s 

povolením k pobytu na území České republiky, kterým toto povolení podle zvláštního 

právního předpisu vydala14b),  

d) c) ministerstvo, které přiděluje rodná čísla  

1. obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c) a) a b),  

2. cizincům, kteří o přidělení rodného čísla požádají pro splnění podmínek podle zvláštních 

právních předpisů14d),  

3. fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla požádá Česká správa sociálního 

zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního 

předpisu14e),  

4. cizincům, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou 

azylu nebo doplňkové ochrany14f),  

5. cizincům s povolením k pobytu na území České republiky, kterým toto povolení podle 

zvláštního právního předpisu14b) vydalo,  

6. pro potřeby policie Policie České republiky (dále jen „policie“), celní správy 

a zpravodajských služeb podle zvláštních právních předpisů14f).  

  

 (2) Výdejové místo je zapisovatelem údajů do registru o rodném čísle, které přidělilo.  

  

§ 15  

Doklad o přiděleném rodném čísle  

 

 Dokladem o přiděleném rodném čísle je  

  

a) rodný list, oddací list, doklad o partnerství nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo 

nositele rodného čísla,  

b) samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým 

místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního 

zabezpečení před 1. lednem 2003 (dále jen "doklad o rodném čísle"),  

c) občanský průkaz,  

d) cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo, nebo 
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e) průkaz o povolení k pobytu cizince, potvrzení o přechodném pobytu na území České 

republiky občana Evropské unie, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské 

unie a průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, nebo  

 e) doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu14b), 14f), pokud je v něm rodné číslo 

uvedeno. 

f) průkaz povolení k pobytu azylanta nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající 

doplňkové ochrany.  

  

§ 16  

Přidělení rodného čísla  

 

 Rodné číslo přidělí výdejové místo  

a) fyzické osobě při narození nebo osvojení nezletilé fyzické osoby,  

b) občanu, který dosud rodné číslo neměl,  

c) cizinci s povolením k pobytu na území České republiky,14b)  

d) cizinci, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu 

nebo doplňkové ochrany14f),  

e) cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních 

právních předpisů14b), popřípadě fyzické osobě, pro kterou o přidělení rodného čísla požádala 

Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle 

zvláštního právního předpisu14c).  

  

§ 17  

Změna rodného čísla  

 

 (1) Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla.  

  

 (2) Změna rodného čísla se provede v případě, kdy  

  

a) totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více nositelům rodného čísla,  

b) bylo přiděleno chybné rodné číslo,  

c) došlo k osvojení nezletilé fyzické osoby, nebo  

d) došlo ke změně pohlaví.  

  

 (3) Změna rodného čísla se neprovede u osvojení zletilé fyzické osoby a u osvojení 

nezletilé fyzické osoby, jestliže se u téhož osvojence a týchž osvojitelů mění stupeň 

osvojení, a v případech, kdy fyzická osoba užívá namísto rodného čísla desetimístné nebo 

devítimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu 

jejího narození, o němž však vznikly pochybnosti, že jeho číselná podoba byla vytvořena 

nesprávným přepisem rodného čísla provedeným orgány veřejné moci do osobních a úředních 

dokladů a dalších listin (dále jen "užívané číslo"), pokud  

a) neprokáže se, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby,  

b) fyzická osoba písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné 

číslo.  

  

 (4) Ministerstvo do registru provede záznam o užívaném čísle fyzické osoby 

a v případě, že užívané číslo je totožné s rodným číslem, které je v sestavách vedené jako 

dosud nepřidělené, toto rodné číslo ze sestav vyřadí.  
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 (5) Pokud se prokáže, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické osoby, provede 

se u osoby uvedené v odstavci 3 změna užívaného rodného čísla podle odstavce 2 písm. a).  

  

 (6) Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy 2 nebo více fyzických osob 

téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže matce, užívá namísto přiděleného 

rodného čísla devítimístné nebo desetimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené 

v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejich narození, a jehož číselná podoba byla vytvořena 

nesprávným přepisem rodného čísla do osobních a úředních dokladů a dalších listin, 

provedeným orgány veřejné moci vzájemnou záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, 

pokud každá z žijících fyzických osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny 

užívaného čísla na nové rodné číslo.  

  

 (7) Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo. 

Změny rodných čísel přidělených před účinností tohoto zákona zajišťuje obdobným 

způsobem ministerstvo.  

  

§ 17a  

 

 (1) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. a), b), c) a d) a § 17 odst. 2 

výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí z moci úřední.  

  

 (2) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. e) výdejové místo fyzické 

osobě rodné číslo přidělí na základě písemné, odůvodněné žádosti, která obsahuje její  

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,  

b) rodné příjmení,  

c) den, měsíc a rok narození,  

d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na 

jehož území se narodila,  

e) pohlaví,  

f) státní občanství., 

g) adresu pro doručování, 

h) datum sepsání žádosti. 

  

 (3) Podává-li za fyzickou osobu v případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. 

e) žádost její zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s 

úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo 

člen domácnosti, jejichž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo 

schváleno soudem5e), uvede se v žádosti též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa 

trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině tohoto zákonného zástupce, opatrovníka, 

zmocněnce, podpůrce nebo člena domácnosti.  

 

 (4) Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena 

úředně ověřeným překladem,9) musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele,9) pokud ji 

žadatel nepodepisuje před zaměstnancem výdejového místa. Úředně ověřený podpis žadatele 

se nevyžaduje, podala-li žádost o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení 

nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle § 16 písm. e).  

  

 (5) K žádosti o přidělení rodného čísla podle odstavce 2 připojí žadatel kopii dokladu 
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o datu a místě narození a státním občanství; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém 

jazyce, přiloží k němu jeho úřední překlad do jazyka českého9). Je-li žadatelem o přidělení 

rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního 

zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c), nahrazuje úřední překlad dokladu podle 

věty první překlad provedený Českou správou sociálního zabezpečení nebo okresní správou 

sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního 

zabezpečení připojí k žádosti o přidělení rodného čísla adresu pro doručování fyzické osoby, 

pro niž o rodné číslo žádá podle § 16 písm. e).  

  

 (6) O přiděleném rodném čísle vydá ministerstvo doklad o rodném čísle, který doručí 

do vlastních rukou fyzické osoby, jež je nositelem rodného čísla, nebo jejímu zákonnému 

zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným 

podpisem zmocnitele anebo podpůrci na základě smlouvy o nápomoci nebo členu 

domácnosti, jejichž členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana fyzické osoby 

bylo schváleno soudem5e).  

 

 (7) Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení 

nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu14c), doručí 

ministerstvo doklad o přiděleném rodném čísle fyzické osobě rodném čísle do vlastních 

rukou fyzické osoby, pro niž bylo žádáno, a současně sdělí toto rodné číslo České správě 

sociálního zabezpečení nebo okresní správě sociálního zabezpečení.  

  

 

§ 17b  

Ověřování rodného čísla  

 

 (1) V případě, že nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce zjistí jakékoliv 

nesrovnalosti v přiděleném rodném čísle nositele rodného čísla anebo získá pochybnosti 

o jeho jedinečnosti, písemně požádá ministerstvo o ověření rodného čísla v registru. Žádost 

o ověření rodného čísla musí obsahovat  

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození 

nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla 

narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,  

 b) označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož ověření je 

žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,  

 c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o ověření rodného čísla,  

 d) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, 

o ověření jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho 

zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným 

podpisem zmocnitele anebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, 

jejichž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e), 

uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného 

pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce, podpůrce na 

základě smlouvy o nápomoci nebo člena domácnosti nositele rodného čísla,  

e) datum sepsání žádosti,  

f) podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o ověření 

rodného čísla podává (dále jen "žadatel o ověření").  
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 (2) K žádosti podle odstavce 1 připojí žadatel o ověření kopii rodného listu nositele 

rodného čísla, o jehož ověření je žádáno, popřípadě jiný doklad o datu a místě jeho narození; 

je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad 

do jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního 

dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření.  

  

 (3) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru ověří správnost uvedeného 

výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se 

zjištěným skutečným výdejovým místem pak ověří, zda rodné číslo uvedené v žádosti je 

správné a je přiděleno nositeli rodného čísla, který je uveden v žádosti. Na základě zjištěných 

skutečností ministerstvo žadateli o ověření sdělí, že rodné číslo je správné, anebo že nositeli 

rodného čísla podle odstavce 1 písm. a) bylo přiděleno rodné číslo chybné anebo rodné číslo, 

které bylo současně přiděleno jinému nositeli rodného čísla. V případě zjištěné chyby 

v rodném čísle anebo jeho nejedinečnosti ministerstvo provede změnu rodného čísla podle 

ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) nebo b) a oznámí tuto skutečnost žadateli o ověření a 

zjištěnému nositeli duplicitního nejedinečného rodného čísla.  

  

 (4) Sdělení o ověření rodného čísla podle odstavce 3 musí být žadateli o ověření nebo 

jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně 

ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrci na základě smlouvy o nápomoci nebo členu 

domácnosti, jejichž členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana fyzické osoby 

bylo schváleno soudem5e), doručeno do vlastních rukou.  

 

 (5) Ministerstvo o ověření rodného čísla podle odstavce 3 provede v registru záznam 

s uvedením data jeho provedení.  

  

 

§ 17c  

Osvědčování rodného čísla  

 

 (1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno rodné 

číslo žádným z dokladů uvedených v § 15, požádá ministerstvo o osvědčení rodného čísla.  

  

 (2) Žádost o osvědčení rodného čísla musí obsahovat  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození 

nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla 

narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,  

b) označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož osvědčení je 

žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,  

c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o osvědčení rodného čísla,  

d) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, 

o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho 

zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným 

podpisem zmocnitele anebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, 

jejichž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e), 

uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného 

pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce, podpůrce na 

základě smlouvy o nápomoci nebo člena domácnosti nositele rodného čísla,  

e) datum sepsání žádosti,  
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f) podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o osvědčení 

rodného čísla podává (dále jen "žadatel o osvědčení").  

  

 (3) K žádosti podle odstavce 2 připojí žadatel o osvědčení kopii rodného listu nositele 

rodného čísla, o jehož osvědčení je žádáno, popřípadě jiný doklad o datu a místě jeho 

narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho 

úřední překlad do jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá doklad o státním občanství 

nositele rodného čísla.  

  

 (4) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří správnost postupu 

výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se 

zjištěným skutečným výdejovým místem pak ověří, zda nositeli rodného čísla uvedenému 

v odstavci 1  

a) bylo přiděleno rodné číslo uvedené v žádosti o osvědčení rodného čísla,  

b) bylo přiděleno jiné rodné číslo než uvedené v žádosti o osvědčení, nebo  

c) rodné číslo přiděleno nebylo.  

V případech uvedených v písmenech a) a b) pak ministerstvo vydá doklad o rodném čísle, ve 

kterém kromě nositele rodného čísla a jemu přiděleného správného čísla současně osvědčí, 

kým bylo rodné číslo přiděleno, a datum jeho přidělení.   

V případě uvedeném v písmeni a) nebo b) ministerstvo vydá doklad o rodném čísle, 

ve kterém osvědčí správnost přiděleného rodného čísla. 

  

 (5) Doklad o rodném čísle podle odstavce 4 musí být žadateli o osvědčení nebo jeho 

zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně 

ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrci na základě smlouvy o nápomoci nebo členu 

domácnosti, jejichž členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana fyzické osoby 

bylo schváleno soudem5e), doručen do vlastních rukou.  

 

 (6) Ministerstvo o vydání dokladu o rodném čísle podle odstavce 4 provede v registru 

záznam s uvedením data jeho vydání.  

  

§ 17ca  

Potvrzení změny rodného čísla  

 

 (1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže doložit, že byla provedena změna jemu 

přiděleného rodného čísla, písemně požádá ministerstvo o potvrzení této změny.  

  

 (2) Žádost o potvrzení změny rodného čísla obsahuje  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození 

nositele rodného čísla, o jehož potvrzení změny je žádáno; u nositele rodného čísla 

narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,  

b) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o 

jehož potvrzení rodného čísla je žádáno,  

c) důvod, pro který je podávána žádost o potvrzení změny rodného čísla,  

d) podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec 

na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrce na 

základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž člen domácnosti, jehož 

oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e), uvede se též jméno, popřípadě 

jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině 
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zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce, podpůrce na základě smlouvy o nápomoci 

nebo člena domácnosti nositele rodného čísla,  

e) podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce., 

f) datum sepsání žádosti.  
  

 (3) K žádosti podle odstavce 2 se připojí kopie rodného listu nositele rodného čísla, 

popřípadě kopie jiného dokladu o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v 

jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do českého jazyka. K žádosti 

se rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla 

nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o potvrzení změny rodného čísla.  

  

 (4) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří, zda byla nositeli 

rodného čísla provedena změna rodného čísla, a ve spolupráci se zjištěným skutečným 

výdejovým místem pak nositeli rodného čísla potvrdí, že  

  

a) byla provedena změna jeho rodného čísla, a sdělí mu datum a důvod provedení této změny 

a původní rodné číslo, pokud lze tyto údaje zjistit z archivních materiálů, nebo  

  

b) nebyla provedena změna jeho rodného čísla.  

  

 (5) Potvrzení o změně rodného čísla podle odstavce 4 musí být žadateli o potvrzení 

změny rodného čísla nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě 

zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrci na základě 

smlouvy o nápomoci nebo členu domácnosti, jejichž členu domácnosti, jehož oprávnění k 

zastupování občana fyzické osoby bylo schváleno soudem5e), doručeno do vlastních rukou.  

 

(6) Ministerstvo provede o vydání potvrzení o změně rodného čísla podle 

odstavce 4 písm. a) v registru záznam s uvedením data vydání potvrzení.  
 

§ 23a  

 

 (1) Ministerstvo využívá Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností a matriční úřady využívají pro plnění úkolů v oblasti evidence 

obyvatel a rodných čísel údaje vedené v informačních systémech provozovaných policií21) 

o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky, a to v elektronické podobě 

způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení včetně 

dřívějších jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní občanství cizince, 

rodné číslo, fotografie, místo, okres a stát narození, druh a místo pobytu, počátek pobytu, 

popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky, a rodinný stav nebo 

partnerství.  
  

(2) Ministerstvo, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady pro 

plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel využívají v elektronické podobě 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud je to technicky možné, údaje vedené  

a) v informačním systému evidence občanských průkazů v rozsahu jméno, popřípadě 

jména, příjmení, rodné číslo, místo a okres narození, popřípadě místo a stát narození, 

pokud se občan narodil v zahraničí, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, označení 

úřadu, který občanský průkaz vydal, datum skončení platnosti občanského průkazu, 
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čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 

průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu, 

b) v informačním systému evidence cestovních dokladů v rozsahu jméno, popřípadě 

jména, příjmení, rodné číslo, místo a okres narození, popřípadě místo a stát narození, 

pokud se občan narodil v zahraničí, číslo a druh cestovního dokladu, datum vydání, 

datum převzetí a datum skončení platnosti cestovního dokladu, označení orgánu, který 

cestovní doklad vydal, prodloužení platnosti cestovního dokladu, číslo, druh, datum 

vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního 

dokladu a datum a místo nahlášení jeho ztráty nebo odcizení, 

c) v informačním systému Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly 

státní občanství České republiky, v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné 

příjmení, pohlaví, datum narození, popřípadě rodné číslo, dosavadní státní občanství, 

okres místa trvalého pobytu, datum a způsob nabytí nebo pozbytí státního občanství 

České republiky.  

 

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 lze z jednotlivých informačních systémů využít 

pouze v rozsahu nezbytně nutném pro provedení příslušného úkonu. 

 (2) (4) Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

matriční úřady a ohlašovny využívají pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných 

čísel referenční údaje ze základního registru obyvatel, základního registru práv a povinností, 

základního registru osob a ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a 

dále údaje vedené v informačním systému a v informačním systému katastru nemovitostí v 

rozsahu údajů o adresách a jejich změnách. Uvedené údaje lze z jednotlivých informačních 

systémů využít pouze v rozsahu nezbytně nutném pro provedení příslušného úkonu.  

 

§ 23c 

 

Ministerstvo převede údaje o obyvatelích vedené v informačním systému podle 

§ 3 odst. 3, 4 a 7 nejpozději ke dni 30. června 2016 do samostatného datového souboru. 

Ministerstvo může tyto údaje využívat pro potřeby odstraňování nesouladů údajů v jím 

vedených informačních systémech. 

 

 

 

K části druhé: 

 

Ustanovení zákona o občanských průkazech 
 

§ 2 

Občanský průkaz 

 

 (1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě 

jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen "státní občanství"), 

jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona. 

  

 (2) Občanovi se vydává 

a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, 

b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo 
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c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. 

  

 (3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt 

na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla 

omezena. 

  

 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, 

který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 

  

 (5) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) lze na žádost vydat také občanovi 

bezprostředně po nabytí státního občanství udělením2). 

  

 (6) Občanské průkazy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) slouží rovněž k elektronické 

identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné 

správy (§ 3a). 

 § 3  

nadpis vypuštěn  

 

 (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, 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.  
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 (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) Do kontaktního elektronického čipu lze zapsat kryptografické klíče spolu 

s certifikátem sloužícím k autentizaci držitele občanského průkazu vůči informačním 

systémům, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb25), (dále jen 

„autentizační certifikát“) odpovídajícím těmto klíčům. K zápisu kryptografických klíčů 

a autentizačního certifikátu je oprávněn pouze držitel občanského průkazu.  

 

 (7) (8) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat 

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

 

 (8) (9) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat 

jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.  

 

§ 3a 

  

 (1) Občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) umožňují využívat 

prostřednictvím informačního systému základních registrů pouze údaje zpracovávané 

elektronicky v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození, 

u občanů narozených v cizině místo a stát narození, státní občanství, popřípadě více státních 

občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů a záznam o zpřístupnění 

datové schránky, které jsou vedeny v základním registru obyvatel (dále jen „registr 

obyvatel“); údaj o adrese místa pobytu, místu a okresu narození se z registru obyvatel 

poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí, 

b) rodinný stav, vznik nebo zánik registrovaného partnerství, rodné číslo, omezení 

svéprávnosti, včetně údajů o opatrovníkovi v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, 

rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno, datum narození, popřípadě název a sídlo, je-li 

opatrovníkem ustanovena právnická osoba, které jsou vedeny v agendovém informačním 

systému evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“); údaj o názvu a sídlu opatrovníka 

se z evidence obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze 

základního registru osob, 

c) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, číslo občanského průkazu, datum 

vydání, datum skončení platnosti a označení úřadu, který jej vydal, které jsou vedeny v 

evidenci občanských průkazů. 

  (2) Rozsah údajů, účel a oprávněné subjekty využívající údaje uvedené v odstavci 1 

stanoví zvláštní právní předpis. 
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§ 4 

Vydávání občanského průkazu 

 

 (1) Občanský průkaz vydává 

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený 

Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), v jehož 

obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu  

b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého 

pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky, 

c) Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze 

zjistit,. 

d) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části, ve 

městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa trvalého pobytu 

občana, který nabyl státní občanství udělením2) a bezprostředně poté požádal o vydání 

prvního občanského průkazu, popřípadě Úřad městské části Praha 1, nemá-li nebo neměl-li 

občan trvalý pobyt na území České republiky. 

 (1) Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále 

jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho 

vydání. 

 

 (2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) může 

občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána, vyřizuje 

žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci 

občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních 

dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti se současně pořídí 

digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana 

určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii 

pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím 

datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“). Současně s digitální fotografií 

se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním 

úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. 

Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 

60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována. Při 

pořízení podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo fotografem platí 

obdobně požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana, popřípadě 

jeho podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud digitalizovaná 

podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v 

evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula 

doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá. 

Lze-li postupovat podle věty deváté, žádost lze podat místně příslušnému obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; 

formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost v 

elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky občana, musí být podepsána 

uznávaným elektronickým podpisem4) občana. 
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 (3) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) může 

občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle 

odstavce 1. K tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě 

občana, zobrazující občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky 

hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od 

očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické 

provedení, stanovené prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z 

náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí 

zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být 

podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán. 

  

 (4) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný 

zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan 

mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana 

mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně 

ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce 

vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u 

něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření 

spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že 

není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný 

zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o 

vydání občanského průkazu požádat rovněž podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo 

člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24). O vydání 

občanského průkazu za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, 

jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24). 

  

 (5) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana 

předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu 

jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o 

vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b), může jiná osoba předložit 

žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při 

zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu. 

  

 

§ 4a 

  

 (1) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj 

podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským 

průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným 

hodnověrným způsobem. 

  

 (2) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána, 

při zpracování žádosti rozpory s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v 

evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, vyzve občana, aby sporné 

údaje doložil. Žádá-li občan o vydání občanského průkazu podle § 2 odst. 2 písm. a) a b), 

vytiskne se zpracovaná žádost s podobou občana a jeho podpisem, která se předloží občanovi, 

jenž svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost; to neplatí, pokud byla žádost obecnímu 
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úřadu obce s rozšířenou působností doručena v elektronické podobě. Není-li obecní úřad obce 

s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu, předá žádost příslušnému 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k zajištění vydání dokladu. 

  

 (3) Podpisem občana se pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou 

občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení. Podpis 

se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato 

skutečnost se uvede na žádosti. 

  

 (4) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) se vyhotoví do 30 dnů ode dne 

podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 

dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

předána. Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) vydá obecní úřad obce s rozšířenou 

působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.  

 (4) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) se vyhotoví do 30 dnů ode dne 

podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz podle 

§ 2 odst. 2 písm. c) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne 

podání žádosti.  
  

§ 5 

Vydání prvního občanského průkazu 

 

 (1) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit, není-li dále 

stanoveno jinak, 

a) rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, 

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných 

při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci 

obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, 

c) doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, 

vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního 

občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého 

podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u 

úřadu příslušného k jeho vydání6a). 

  

 (2) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině 

anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České 

republiky trvalý pobyt, je třeba předložit 

a) rodný list5), to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu 

bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d), 

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných 

při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci 

obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, 

c) doklad o státním občanství6) občana, jemuž má být vydán občanský průkaz. 

  

 (3) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla 

rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, je 

třeba předložit 

a) rodný list5) občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, 

b) rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana, 
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c) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných 

při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci 

obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, 

d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, 

doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o 

ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží 

svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu. 

   

§ 6 

Vydání nového občanského průkazu 

 

 (1) K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní 

občanský průkaz. V případě, že občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu 

občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 

1 písm. d), je povinen předložit rodný list5). 

  

 (2) Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat 

totožnost a předložit 

a) potvrzení o občanském průkazu (§ 9), 

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných 

při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci 

obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů. 

  

§ 7 

  

 (1) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, 

ověřeném opise nebo ověřené kopii.9) U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též 

jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, nestanoví jinak. 

  

 (2) Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v 

občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal 

vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, 

je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu.10) Stejnou 

povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí. 

  

 (3) Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných 

do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České 

republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu11) potřebné. 

  

 (4) Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad 

vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské 

části Brno-střed12), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví 

jinak; to neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství 

udělením podle § 4 odst. 1 písm. d). 

  

§ 8 

Převzetí občanského průkazu 
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 (1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání totožnosti 

zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a 

kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí zadá 

bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. 

Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; 

tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu. 

  

 (2) Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo 

zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, 

nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost 

je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí 

občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník.  Za občana staršího 15 let může 

občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, 

jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24).  Převzít občanský průkaz 

za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování 

občana bylo schváleno soudem24). 

 

 (3) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů 

osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, soudem nařízeného 

ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých 

zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje. Po předání občanského průkazu 

obecní úřad obce s rozšířenou působností znehodnotí dosavadní občanský průkaz občana nebo 

jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o 

změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a zašle uvedené doklady obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci, zároveň s 

podepsanou žádostí; obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, není-li 

příslušný k vydání občanského průkazu a předává občanský průkaz občanovi podle 

odstavce 4. 

 

  (4) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) lze převzít u obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz 

převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz uvedený 

v § 2 odst. 2 písm. c) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa 

trvalého pobytu.  

 

(4) Občanský průkaz převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 2 

u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání 

občanského průkazu. 

 

§ 8a 

Bezpečnostní osobní kód 

 

 (1) Bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci 

držitele občanského průkazu (dále jen „držitel“) při komunikaci s informačními systémy 

veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí při 

převzetí občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b). 
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 (2) Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód 

změnit. Změnu lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový 

přístup nebo na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. 

  

 (3) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další 

možnost elektronické identifikace autentizace zablokuje. 

  

 (4) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu provede na žádost 

držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání 

totožnosti. 

  

 (5) Je-li držitelem občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost byla omezena 

tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání 

překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečností osobní 

kód.  

 

HLAVA II 

 

PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU 

 

§ 9 

Potvrzení o občanském průkazu 

 

 (1) Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při 

a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, 

b) zadržení neplatného občanského průkazu, 

c) nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro 

jeho vydání, 

d) odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý 

pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v 

zahraničí, 

e) odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, 

jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání 

občanského průkazu, popřípadě podpůrcem na základě smlouvy o nápomoci nebo členem 

domácnosti, jejichž jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24), 

f) odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého. 

  

 (2) Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností 

nebo matriční úřad. Policie České republiky (dále jen "policie") jej vydává jen v případě, že je 

jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz nebo 

při zadržení občanského průkazu (§ 16 odst. 2). 

  

 (3) Potvrzení o občanském průkazu, která se vydávají v případech uvedených v 

odstavci 1 písm. a) až d), obsahují tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, 

příjmení, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu občana, datum, místo a okres narození, 

datum vydání, datum skončení platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který jej vydal, a dále 

číslo, popřípadě sérii občanského průkazu a označení úřadu, který občanský průkaz vydal; u 

občanů narozených v cizině se namísto místa a okresu narození zapisuje místo a stát narození. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WXB8DQO)



35 

 

  

 (4) Potvrzení o občanském průkazu, které se vydává podle odstavce 1 písm. e) a f), 

obsahuje tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby, která 

občanský průkaz odevzdává, jméno, popřípadě jména, příjmení držitele, datum vydání, dobu 

platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který potvrzení o občanském průkazu vydal, číslo, 

popřípadě sérii odevzdávaného občanského průkazu, a označení úřadu, který odevzdávaný 

občanský průkaz vydal. 

  

 (5) Je-li občanu vydáno potvrzení o občanském průkazu podle odstavce 1 písm. a) až 

d), nemá po dobu jeho platnosti povinnost mít občanský průkaz, pokud mu je tímto zákonem 

stanovena. 

  

 (6) Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou. 

  

 

ČÁST TŘETÍ 

 

PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU 

 

§ 10 

Doba platnosti občanského průkazu 

 

 (1) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) je 10 let 

nebo 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let. 

  

 (2) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) je 

a) 6 měsíců při jeho vydání 

1. z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na 

výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo 

2. v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydávat občanské průkazy 

uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) (§ 24a), 

b) 3 měsíce v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí 

státního občanství udělením (§ 24b), 

c) 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem 

volebního práva, nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu 

(§ 24c). 

 

Skončení platnosti občanského průkazu 

 

§ 11 

  

 (1) Platnost občanského průkazu skončí 

a) uplynutím doby v něm vyznačené, 

b) ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení, 

c) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení 

občana za mrtvého, 

d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu., 

e) ukončením trvalého pobytu na území České republiky. 
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 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu, 

rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže 

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, 

b) občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, s výjimkou 

případů uvedených v § 12 odst. 1 a 3, nebo 

c) u občana došlo k podstatné změně podoby. 

Souhlasí-li občan se skončením platnosti občanského průkazu, provede se záznam do 

protokolu; v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 

odkladný účinek. 

  

 (3) Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v občanském průkazu uvedeném v § 

2 odst. 2 písm. a) není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu. Skončením 

platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu. 

  

 (4) Má-li držitel občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) 

zpřístupněnu datovou schránku22), ministerstvo 60 dnů před skončením platnosti tohoto 

občanského průkazu vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti 

občanského průkazu podle odstavce 1 písm. a). 

 

 § 12  

 

 (1) V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají údajů zapsaných 

do občanského průkazu, oddělí vyznačenou část občanského průkazu  

a) úřad nebo orgán církve, oprávněný k uzavírání manželství, v případě změny rodinného 

stavu sňatkem,  

b) matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství13a), v případě změny 

osobního stavu vznikem partnerství13b),  

c) obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad v případě  

1. změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,  

2. zániku manželství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, 

rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, smrtí jednoho z manželů nebo rozhodnutí soudu o 

prohlášení jednoho z manželů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,  

3. zániku partnerství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení partnerství za neplatné nebo 

rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo, smrtí jednoho z partnerů nebo rozhodnutí 

soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o zrušení 

partnerství,  

4. změny rodného čísla.  

 

 (2) Zároveň s oddělením vyznačené části občanského průkazu obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, příslušný matriční úřad nebo orgán církve podle odstavce 1 vydají 

občanovi potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu; současně oznámí 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, číslo vydaného 

potvrzení, důvod a datum jeho vydání, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, jméno, 

popřípadě jména, a příjmení občana.  

 

 (3) Vyznačená část občanského průkazu se oddělí i v případech, pokud tak stanoví 

zvláštní právní předpis.  

 

 (4) Oddělení vyznačené části občanského průkazu podle odstavců 1 a 3 se nepovažuje 
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za poškození nebo zničení občanského průkazu.  

 

 (5) Co se rozumí vyznačenou částí občanského průkazu stanoví vyhláškou 

ministerstvo.  

 

§ 14 

 

 (1) Občan je povinen 

a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, 

zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, 

b) ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo 

matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené v písmenu a); v případě odcizení 

občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii, 

c) v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho 

nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, 

d) požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů 

1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů uvedených v 

§ 11 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo v § 11 odst. 2, 

2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství13j), 

3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci 

rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 

4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo, 

5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po 

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné, 

6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, 

7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého, 

8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, 

nebo bylo přiděleno nové rodné číslo, 

9. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí 

o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 

e) požádat o vydání občanského průkazu po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy dosáhl věku 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá 

občanský průkaz, 

e) f) odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže 

ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo 

prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl 

platnosti, 

f) g) při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně 

místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, 

pokud mu byly vydány, 

g) h) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností příslušnému k vydání občanského průkazu podle místa jeho trvalého pobytu za 

účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu. 

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu podle písmene d) bodu 2 až 

7, jen pokud je v jeho dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo 

partnerství. 
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 (2) Má-li občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost je omezena tak, že není 

způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, občanský průkaz, přecházejí na osoby 

uvedené v § 8 odst. 2 povinnosti podle odstavce 1, s výjimkou povinnosti uvedené v odstavci 

1 písm. d); osoby uvedené v § 8 odst. 2 mají současně povinnost odevzdat neplatný občanský 

průkaz občana. 

  

§ 16 

Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, matričního úřadu, zastupitelského 

úřadu a policie 

 

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu 

nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana 

občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí. 

  

 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, matriční úřad nebo policie mohou 

zadržet občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém lze mít 

důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 2; současně je 

mu vydáno potvrzení o občanském průkazu a zadržený občanský průkaz je bezodkladně 

odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, spolu s 

oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu. 

  

 (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž občan 

odevzdal občanský průkaz podle § 14 odst. 1 písm. e) písm. f) nebo § 15, plní obdobně 

povinnosti uvedené v odstavci 2. 

  

 (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž byla ohlášena 

ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, vydá držiteli potvrzení o 

občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, 

příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného 

potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k 

vydání občanského průkazu. 

  

 (5) Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení nebo zničení občanského 

průkazu nebo jeho nález podle § 14 odst. 1 písm. c), předá bezodkladně tuto informaci 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu. 

Zastupitelský úřad v tomto případě vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení 

občanského průkazu. 

  

 (6) Ohlásí-li držitel policii odcizení občanského průkazu, vydá mu policie potvrzení o 

občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, 

příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného 

potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k 

vydání občanského průkazu. 

  

 (7) Na postup policie, jíž byl odevzdán občanský průkaz podle § 15 odst. 1, se použije 

obdobně ustanovení odstavce 2. 
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(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který v blokovém řízení projednal 

přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) až i) a l) až n), nahlásí tuto skutečnost obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností podle § 16a odst. 2 věty první. 

 

  

ČÁST PÁTÁ 

SPRÁVNÍ DELIKTY 

 

§ 16a 

Přestupky 

  

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3, 

b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením 

nebo zneužitím, 

c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. 

d), 

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz, 

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu, 

f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o 

občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně 

údajů zapisovaných do občanského průkazu, 

g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti, 

g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním 

občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede, 

h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu 

bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2), 

i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském 

průkazu, 

j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při 

vstupu do objektu nebo na pozemek, 

k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2, 

l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 

let, 

m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu, 

n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil, 

o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně 

zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo 

p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně 

zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu. 

  

 (2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až n) je v prvním stupni příslušný 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k 

trvalému pobytu. K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až n) je v prvním 

stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je 

občan hlášen k trvalému pobytu; není-li občan hlášen k trvalému pobytu na území 

České republiky, přestupek projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností 

příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky, 

a pokud občan trvalý pobyt na území České republiky neměl nebo jej nelze zjistit, 
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přestupek projedná Magistrát města Brna. K projednání přestupků podle 

odstavce 1 písm. b) až i) a l) až n) v blokovém řízení je příslušný také obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání občanského průkazu. K 

řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný Úřad pro ochranu osobních 

údajů.  

  

 (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za 

přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek 

podle odstavce 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč. 

  

§ 17 

  

 (1) Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány14) v evidenci 

občanských průkazů, jejímž správcem14) je ministerstvo. 

  

 (2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a 

obsahuje údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana, agendový identifikátor fyzické osoby pro 

agendu občanských průkazů, 

b) rodné číslo občana, 

c) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození, 

d) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, 

e) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu, 

f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, 

g) datum skončení platnosti občanského průkazu, 

h) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, 

i) bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje přístup, a datum 

jeho změny, 

j) hodinu, den, měsíc a rok zablokování a odblokování elektronické autentizace občanského 

průkazu, 

k) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 

průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu, 

l) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu 

dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal, 

m) čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod 

jejich vydání, 

n) čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, 

o) číslo žádosti o vydání občanského průkazu, 

p) žádosti o vydání občanského průkazu v elektronické podobě, 

q) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj 

poskytnut z evidence občanských průkazů prostřednictvím základních registrů, 

r) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona, 

s) hodinu, den, měsíc a rok elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a 

místo provádějící identifikaci, 

t) číslo kontaktního elektronického čipu. 

 

(2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky 

a obsahuje tyto údaje: 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen 

a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,  

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů držitele,  

c) datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde 

se občan narodil, 

d) pohlaví, 

e) rodné číslo, 

f) státní občanství,  

g) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení 

údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České 

republiky, 

h) rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském 

průkazu, 

i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení 

omezení svéprávnosti, 

j) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,  

k) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu, 

l) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, 

m)  datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,  

n) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, 

o) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu, 

p) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 

v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého 

nepřežil, 

q) aktuální bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje 

přístup, a datum jeho změny,  

r) datum a čas zablokování a odblokování elektronické autentizace občanského 

průkazu, 

s) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 

průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu, 

t) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském 

průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,  

u) číslo žádosti o vydání občanského průkazu, 

v) žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě, 

w) datum a čas elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo 

provádějící identifikaci, 

x) číslo kontaktního elektronického čipu, 

y) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 

schránka zpřístupněna. 

 

  (3) V evidenci občanských průkazů se při poskytování údajů podle § 18 odst. 1 odst. 1 

a 2 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje 

o 

a) přiděleném uživatelském jménu oprávněné osoby vstupující do informačního systému, 

b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů, 

c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů, jejíž údaje jsou 

poskytovány, 

d) důvodu přístupu do evidence občanských průkazů., 
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e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut 

z evidence občanských průkazů prostřednictvím informačního systému základních 

registrů, 

f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona. 

 

§ 17a 

  

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem údajů 

vedených v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle § 17 odst. 3. 

  

 (2) Ministerstvo je v případě občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) 

a b) zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. 

  

 (3) Matriční úřad je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských 

průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu a 

datum ohlášení ztráty nebo odcizení. Matriční úřad je dále zpracovatelem údaje o čísle 

potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal. 

 

 (4) Policie je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů v 

rozsahu číslo, popřípadě série odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení odcizení. 

Policie je dále zpracovatelem údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho 

platnosti a označení úřadu, který jej vydal. 

 

  (5) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 5015 let po skončení 

platnosti občanského průkazu, s výjimkou údajů o bezpečnostním osobním kódu 

uvedených v § 17 odst. 2 písm. q), které se vedou pouze po dobu platnosti občanského 

průkazu. 

  

 (6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede údaje o občanských průkazech, 

které vydal, a jejich držitelích, a to na 

a) žádostech, které obsahují také čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, čísla 

vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změně údajů 

zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání, 

b) tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských 

průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, 

příjmení, datum a místo narození držitele. 

  

 (7) Údaje podle odstavce 6 se vedou po dobu 20 let od vydání občanského průkazu. 

  

§ 17b 

  

 (1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo 

a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z registru obyvatel referenční údaje v rozsahu 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, 

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 

a stát, kde se narodil, 
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e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 

datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 

o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 

subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

  

 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností využívá při výkonu státní správy na 

úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu uvedeném v § 17 

odst. 2. 

  

 (3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo 

a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence obyvatel údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) pohlaví a jeho změnu, 

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození, 

e) rodné číslo a jeho změnu, 

f) státní občanství, 

g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu, 

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 

datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 

i) omezení svéprávnosti, 

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození opatrovníka; je-li opatrovníkem 

ustanovena právnická osoba, název a sídlo, 

k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů 

nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení 

a datum narození, 

l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 

mimo území České republiky, místo a stát, 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 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 nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 

rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 

n) datum úmrtí, 

o) 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, 

p) den, který byl rozhodnutím soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který nepřežil. 

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v registru obyvatel, se využijí z evidence 

obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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 (4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo 

a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence cestovních dokladů údaje o digitálním 

zpracování podoby občana a jeho podpisu. 

 

 (5) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely 

vydávání občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a b) speciální aplikační 

program, který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro 

potřeby výrobce k personalizaci dokladů, předání dokladů držitelům a jejich reklamaci.  

 

§ 18 

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů 

 

 (1) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje 

z evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich 

vymezených. 

 

(2) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence občanských průkazů 

formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o občanovi, který není 

jednoznačně identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti 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. 
 

(3) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat 

prostřednictvím jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené 

v odstavci 2 nepoužijí. 

 

 (2) (4) Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských 

průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva v souvislosti s výrobou dokladů, jsou 

povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16a) 

nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo. 

  

 (3) (5) Údaje vedené podle § 17 odst. 2 písm. k) písm. s) může ministerstvo zveřejnit 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

  

 (4) (6) Údaje o bezpečnostním osobním kódu a agendovém identifikátoru fyzické 

osoby pro agendu občanských průkazů se neposkytují. 

 

§ 18a 

  

 (1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi 

staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na 
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základě písemné žádosti.16b) Údaj vedený v § 17 odst. 2 písm. q) se poskytuje za období 

posledních 2 let. Údaje uvedené v § 17 odst. 3 písm. e) a f) se poskytují za období 

posledních 2 let. 
  

 (2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, 

b) rodné číslo, 

c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, 

d) adresu místa trvalého pobytu, 

e) rozsah požadovaných údajů. 

  

 (3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.16d) Úředně ověřený 

podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před 

orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. 

  

 (4) Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není 

způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, mohou žádost o poskytnutí údajů podle 

odstavce 2 podat osoby uvedené v § 8 odst. 2. 

  

 (5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné 

moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

  

 (6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; 

formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost 

doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým 

podpisem4). 

  

 (7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci občanských průkazů provede 

záznam o datu výdeje a subjektu, který údaje poskytl. 

  

§ 23a 

  

 Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 

úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně města 

Brna nebo matričnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti. 

  

§ 24b 

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce 

 

 (1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan požádá 

o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství občanský průkaz 

bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce od data vydání. 

  

 (2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 4 odst. 1 písm. d). Občanský průkaz 

bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými 

údaji nevydává opakovaně. 
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§ 24c 

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 

 

 (1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan žádá 

o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva nebo z důvodu ztráty, 

odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, zničení občanského průkazu nebo 

po zrušení údaje o místu trvalého pobytu na žádost občana občanský průkaz bez strojově 

čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. 

  

 (2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává 

současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji místně 

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz bez strojově 

čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává 

opakovaně. 

 § 26  

Ministerstvo stanoví vyhláškou 

 

a) vzor občanského průkazu a požadavky na technické provedení fotografie pro vydání 

občanského průkazu,  

b) vzor potvrzení o občanském průkazu,  

c) vzor potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,  

d) vzor žádosti,  

e) podmínky a technický způsob zasílání digitální fotografie prostřednictvím datové schránky 

fotografa,  

f) technické parametry digitální fotografie, 

g) náležitosti kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu včetně bezpečnostních 

zásad pro jeho užití.  

 

K části třetí: 

Ustanovení zákona o cestovních dokladech  

§ 2 

 (1) Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních 

hranic České republiky (dále jen "hranice") přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak 

mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, (dále jen "mezinárodní smlouva"). 

Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, 

podobu, státní občanství České republiky1) (dále jen "státní občanství") a další údaje zapsané 

nebo zpracované v cestovním dokladu podle tohoto zákona. 

 (2) Cestovní doklad je zakázáno ponechávat požadovat a přijímat jako zástavu 

a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky; občan není oprávněn ponechávat 

cestovní doklad jako zástavu ani při svém pobytu v zahraničí. 

 (3) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie cestovního dokladu bez 

souhlasu1a) občana, kterému byl cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon nebo 

mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 

 (4) Údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji (§ 5 odst. 2) nelze 

zpracovávat jiným způsobem, než jaký stanoví zákon. 
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§ 3 

 

 (1) Překročit vnější hranici1a) přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním 

dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu. Občan může 

použít k překročení vnější hranice cestovní doklad jiného státu, pokud je také jeho 

občanem. K překročení hranice1f) s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad 

použít i občanský průkaz1d). Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad také 

k překročení vnější hranice1f), pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, 

který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze 

vnější hranici1f) překročit s občanským průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo 

zahraničních věcí sdělením ve Sbírce zákonů.  

 

 (2) Stanoví-li mezinárodní smlouva, že vnější hranici lze překračovat na jiných 

místech, než na hraničních přechodech, (dále jen "jiné místo"), lze jiné místo používat jen 

v rozsahu stanoveném takovou mezinárodní smlouvou.  

 

 (3) Občan překračující vnější hranici je povinen na výzvu předložit svůj cestovní 

doklad a strpět jeho kontrolu včetně ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své 

totožnosti pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání 

biometrických údajů (§ 5 odst. 2) zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím technického 

zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů občana 

s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad 

obsahující nosič dat s biometrickými údaji. Ověřením totožnosti podle věty první se pro účely 

tohoto zákona rozumí identifikace občana jako držitele cestovního dokladu podle fotografie 

a dalších údajů obsažených v cestovním dokladu provedená též s využitím biometrických 

údajů (§ 5 odst. 2), jde-li o cestovní doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji. Výzva 

k předložení cestovního dokladu a jeho kontrola přísluší Policii České republiky (dále jen 

„policie“). Policie neumožní překročení vnější hranice1f) s občanským průkazem, jestliže má 

občan podle zvláštního právního předpisu14) uloženo omezení spočívající v zákazu 

vycestování do zahraničí. Na vnitřní hranici se kontrola cestovního dokladu provádí v případě 

přijetí rozhodnutí vlády o zajišťování ochrany vnitřních hranic podle zvláštního právního 

předpisu1f).  

 

 (4) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů 

seznam hraničních přechodů a rozsah provozu na těchto přechodech.  

 

§ 5 

Druhy cestovních dokladů 

 

 (1) Druhy cestovních dokladů jsou 

a) cestovní pas, 

b) diplomatický pas, 

c) služební pas, 

d) cestovní průkaz,  

e) náhradní cestovní doklad Evropské unie,2a) 

f) jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy. 

 

 (2) Cestovní doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) obsahují strojově čitelné 

údaje a nosič dat pro uchovávání 
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a) údajů o zobrazení obličeje, 

b) údajů o otiscích prstů rukou, 

c) údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a  

d) dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy 

Evropských společenství2b). 

 

 Tyto cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u diplomatické 

mise České republiky nebo u konzulárního úřadu České republiky (dále jen "zastupitelský 

úřad"), s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, ve 

lhůtě 120 dnů. Údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů rukou jsou pro účely tohoto 

zákona údaje biometrické. 

  

 (3) Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, a je-li žádost 

podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě kratší než 120 dnů, vydá se mu cestovní pas bez 

strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 15 dnů, a je-li 

žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě do 60 dnů. Tento cestovní pas neobsahuje 

digitální zpracování fotografie a podpisu občana.  

(3) Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu 

cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.  

 

 (4) Občanovi mladšímu 12 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských 

společenství2c) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo občanovi, u něhož není možné 

pořídit otisky prstů rukou z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě 

zdravotního postižení prstů rukou, se vydá cestovní doklad se strojově čitelnými údaji s 

nosičem dat, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. 

V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou 

občana. 

  

 (5) Vyhláškou stanoví 

a) ministerstvo vzory cestovního pasu, cestovního průkazu a vzory jiných cestovních dokladů 

vydávaných na základě mezinárodní smlouvy, pokud je nestanoví tato smlouva, 

b) Ministerstvo zahraničních věcí vzory diplomatického pasu a, služebního pasu a cestovního 

průkazu. 

 

§ 11 

Územní a časová platnost 

 (1) Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas obsahující strojově čitelné údaje a 

nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou 

platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let. 

 (2) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se 

vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 6 měsíců. 

 (3) (2) Dobu platnosti cestovních dokladů uvedených v odstavci 1 a 2 nelze 

prodloužit. 

§ 12 

Cestovní pas 
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 (1) Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním 

městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad 

obce s rozšířenou působností"), příslušný podle místa jeho trvalého pobytu. 

           (2) Nemá-li občan trvalý pobyt na území, vydá cestovní pas obecní úřad obce s 

rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České 

republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, 

vydá cestovní pas Magistrát města Brna. 

§ 12 

Cestovní pas 

 

(1) Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy 

(dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností"), u něhož občan podal žádost 

o jeho vydání (§ 19).  

 

(2) Pokud občan podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, 

s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vydá 

cestovní pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého 

pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky.  

 

(3) Pokud občan neměl trvalý pobyt na území České republiky nebo pokud jej 

nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna. 

  

 

Postup při vydání cestovního dokladu 

§ 17 

Podmínky k vydání cestovního dokladu a provedení změn nebo doplnění jeho údajů 

 

 (1) Cestovní doklad lze vydat a změny nebo doplnění údajů v něm zapsaných lze 

provést na žádost, která splňuje náležitosti stanovené tímto zákonem. Občanovi se vydá 

cestovní doklad, pokud k tomu jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem nebo 

mezinárodní smlouvou. Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další 

cestovní pas jen v odůvodněných případech; odůvodněným případem se rozumí například 

vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní 

doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí. 

 

 (2) Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm 

zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let; pokud je občan 

nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. 

 

 (3) Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. 

 

 (4) Místo zákonného zástupce může podat žádost podle odstavce 3 pěstoun,7) osoba, 

které byl občan mladší 15 let svěřen do péče,8) nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní 

výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě 

soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.9) Tyto osoby připojují k žádosti souhlas 

zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. 
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 (5) Souhlas zákonného zástupce podle odstavců 2 a 4 se nevyžaduje, pokud je jeho 

opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. 

 

 (6) Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného 

zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas podle odstavce 2 Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí.10) 

 

 (7) Je-li zákonným zástupcem podle odstavce 2 nebo 4 rodič, postačí souhlas jednoho 

z rodičů. 

 

(8) Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, 

podává žádost soudem určený opatrovník27) (dále jen „opatrovník“). Za občana staršího 15 let 

může žádost podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž 

člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem28).  

 

 (9) Jde-li o cestovní doklad vydávaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle 

mezinárodní smlouvy, může podat žádost za občana pověřený zástupce právnické osoby 

zřízené státem. 

 

 (10) Ověření podpisu podle odstavce 2 nebo 4 se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné 

dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným 

k vydání cestovního dokladu, u matričního úřadu11) nebo v zahraničí u zastupitelského úřadu. 

 

 (11) Nemůže-li v zahraničí podat žádost o vydání cestovního průkazu zákonný 

zástupce nebo jiná osoba k tomu oprávněná podle odstavce 4, popřípadě podle odstavce 8, 

vydá zastupitelský úřad cestovní průkaz občanovi z úřední moci. Zastupitelský úřad vydá 

občanovi cestovní průkaz z moci úřední rovněž v případech, kdy tak stanoví mezinárodní 

smlouva, nebo v případech uvedených v § 15 odst. 1 větě druhé. 

 

 (12) Nelze-li k žádosti o vydání cestovního průkazu podané v zahraničí získat souhlas 

zákonného zástupce podle odstavce 2 nebo 4, vydá zastupitelský úřad cestovní průkaz bez 

tohoto souhlasu. 

§ 19 

Místo podání žádosti 

 (1) Žádost o vydání cestovního dokladu a žádost o provedení změn nebo doplnění 

údajů v cestovním dokladu se podávají na tiskopisech stanovených ministerstvem podle § 20 

odst. 8 u orgánu příslušného k vydání cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu. 

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými 

údaji lze podat u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním 

konzulárním úředníkem.  

 (2) Jedná-li se o cestovní pas nebo jiný cestovní doklad na základě mezinárodní 

smlouvy, lze podat žádost podle odstavce 1 u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

mimo místo trvalého pobytu občana anebo u matričního úřadu; to neplatí, jedná-li se 

o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.11)  
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§ 19 

Místo podání žádosti 

 

(1)  Žádost o vydání cestovního dokladu a žádost o provedení změn údajů 

v cestovním dokladu se podávají na tiskopisech stanovených podle § 20 odst. 8 u orgánu 

příslušného k vydání cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu.  

 

(2) Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního 

úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu 

ve zkrácené lhůtě (§ 5 odst. 3) nelze podat u zastupitelského úřadu. 

 

(3) Jde-li o jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, žádost podle 

odstavce 1 se podá u orgánu příslušného k jeho vydání. 

 

§ 20 

Náležitosti žádosti 

 

 (1) Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, je povinen předložit vyplněnou 

žádost o vydání cestovního dokladu, která obsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 3, a dále tyto 

údaje: 

a) rodné příjmení a rodné číslo občana, pokud se nezapisuje do cestovního dokladu, 

b) adresu místa trvalého pobytu v České republice; občan žijící v zahraničí uvádí adresu místa 

svého posledního trvalého pobytu v České republice, 

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo rodičů, jde-li o vydání 

diplomatického pasu nebo služebního pasu manželu nebo nezaopatřenému dítěti držitele 

diplomatického nebo služebního pasu, 

d) odůvodnění, pokud občan žádá o vydání dalšího cestovního pasu (§ 17 odst. 1), 

e) údaje, které jsou podmínkou vydání cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy. 

 

 Žádost o vydání cestovního dokladu musí být podepsána občanem, jemuž má být 

cestovní doklad vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko 

překonatelná překážka. 

 (2) Žádá-li občan o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 

dat s biometrickými údaji, vyřizuje žádost orgán příslušný k vydání tohoto cestovního 

dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním 

konzulárním úředníkem, s využitím údajů vedených v agendovém informačním systému 

evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“)11a), evidence cestovních dokladů (§ 29) a 

evidence diplomatických a služebních pasů (§ 29a), který současně pořídí biometrické údaje 

občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu 

digitálnímu zpracování.  

(2) Žádá-li občan o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji 

a s nosičem dat s biometrickými údaji, vyřizuje žádost orgán příslušný k vydání tohoto 

dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním 

konzulárním úředníkem, s využitím údajů vedených v základním registru obyvatel (dále 

jen „registr obyvatel“),  agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen 

„evidence obyvatel“), agendovém informačním systému evidence občanských průkazů 
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(dále jen „evidence občanských průkazů“), evidenci cestovních dokladů (§ 29) a evidenci 

diplomatických a služebních pasů (§ 29a). Při vyřizování žádosti se současně pořídí 

biometrické údaje občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana 

určený k dalšímu digitálnímu zpracování. 

 

 (3) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji 

a s nosičem dat s biometrickými údaji nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního 

úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, při zpracování žádosti o vydání tohoto 

cestovního dokladu postupuje podle § 21 a 21a. Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením 

obličeje a podpisem občana a předloží se občanu, který svým podpisem potvrdí její správnost 

a úplnost. 

 (4) Zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním 

konzulárním úředníkem, pro účely plnění úkolů podle § 15 odst. 1, § 20 odst. 2 a 3 a § 30 

odst. 2 až 4 využívá údaje z evidence obyvatel registru obyvatel, evidence obyvatel, 

evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů prostřednictvím Ministerstva 

zahraničních věcí dálkovým přístupem v rámci komunikační infrastruktury mezi 

ministerstvem a Ministerstvem zahraničních věcí. 

 (5) K žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče 

dat s biometrickými údaji se přikládají 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající 

současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez 

pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části 

hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen "fotografie"), které splňují požadavky na 

technické provedení, stanovené vyhláškou ministerstva. K žádosti o vydání cestovního 

dokladu lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit 

fotografii s pokrývkou hlavy; tato pokrývka nesmí zakrývat obličejovou část způsobem, který 

by znemožňoval identifikaci. Při pořizování údajů o zobrazení obličeje jako biometrického 

údaje platí požadavky pro zobrazení obličeje občana na fotografii podle předcházejících vět 

obdobně. 

 (6) Podpisem občana podle odstavce 1 se pro účely vydání cestovního dokladu rozumí 

vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze 

příjmení. 

 (7) Žádost o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu obsahuje údaje 

uvedené v odstavci 1 v rozsahu potřebném k provedení požadované změny nebo doplnění 

údajů. 

 (8) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního dokladu, žádosti o provedení změn 

nebo doplnění údajů v cestovním dokladu a požadavky na technické provedení fotografie 

stanoví vyhláškou ministerstvo; je-li cestovním dokladem diplomatický nebo služební pas 

pas, služební pas nebo cestovní průkaz, stanoví vzor tiskopisu těchto žádostí vyhláškou 

Ministerstvo zahraničních věcí. 

 (9) Ministerstvo stanoví po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí vyhláškou 

technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů, 

včetně postupu při pořizování biometrických údajů u občanů s neobvyklými anatomickými 

nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé 

a levé ruce. 
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§ 21 

Prokazování údajů v žádosti 

 

 (1) Žadatel podle § 17 odst. 2 až 9 je povinen uvést v žádosti podle § 20 odst. 1 nebo § 

20 odst. 3 pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Nemůže-li 

prokázat pravdivost požadovaných údajů, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění. 

Žadatel je rovněž povinen předložit podklady pro zjištění údajů, o jejichž správnosti 

vznikly důvodné pochybnosti, jestliže je to pro ověření správnosti údajů nezbytné. 
Pravdivost údajů uváděných v žádosti se prokazuje doklady podle zvláštních právních 

předpisů,12) popřípadě dalšími doklady podle mezinárodní smlouvy, jedná-li se o jiný cestovní 

doklad vydávaný na jejím základě. 

 (2) Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území 

České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním 

občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, se doklad o státním 

občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel 

o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, 

u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství 

u úřadu příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost 

o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství. 

 (3) Pokud je dokladem o jménu, popřípadě jménech nebo příjmení matriční doklad 

vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní 

matrikou.13) Předložení tohoto dokladu se nevyžaduje v případě vydání cestovního průkazu 

pro návrat občana nově narozeného v cizině nebo v případě stanoveném zvláštním právním 

předpisem, anebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva. 

 (4) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, k provedení změn nebo doplnění 

údajů v cestovním dokladu zastaví řízení, pokud osoba oprávněná podat žádost neprokáže ve 

lhůtě stanovené rozhodnutím tohoto orgánu o přerušení řízení pravdivost údajů požadovaných 

v žádosti nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění. 

 (5) Řízení o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě orgán příslušný k vydání 

cestovního dokladu zastaví, jestliže při podání žádosti u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností nebylo možné ověřit správnost údajů zpracovaných v žádosti.  

§ 21a  

 Pořizování biometrických údajů  

 

 (1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji 

a s nosičem dat s biometrickými údaji nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního 

úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, pořídí biometrické údaje, jestliže  

a) byla ověřena správnost údajů zpracovávaných v žádosti o vydání tohoto cestovního 

dokladu,  

b) není důvod pro odepření vydání cestovního dokladu podle § 23.  

 

 (2) Pořízené údaje o zobrazení obličeje se digitalizují pro účely vedení údajů 

v evidenci cestovních dokladů a v evidenci diplomatických a služebních pasů [§ 29 odst. 2 

písm. b) bod 7 a § 29a odst. 2 písm. b) bod 9 písm. p)] a zpracování tištěné podoby občana v 

cestovním dokladu a jsou vloženy do nosiče dat.  
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§ 21b 

Kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji orgánem příslušným k vydání 

cestovního dokladu 

 

 Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 

dat s biometrickými údaji prověří při převzetí každého takového cestovního dokladu od 

ministerstva technickou funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. Zjistí-li, že nosič dat je 

technicky nefunkční, vrátí neprodleně takový cestovní doklad ministerstvu, které zajistí 

výrobu nového cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s 

biometrickými údaji. To neplatí, jde-li o cestovní doklad uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a c). 

§ 21b 

Kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji 

 

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností prověří při převzetí každého 

cestovního pasu od ministerstva technickou funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. 

Zjistí-li, že nosič dat je technicky nefunkční, vrátí neprodleně takový cestovní pas 

ministerstvu, které zajistí výrobu nového cestovního pasu. 

 

§ 22 

Převzetí cestovního dokladu 

 

 (1) Cestovní doklad může převzít 

a) občan starší 15 let, 

b) zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel 

zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí, 

c) opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí 

cestovního dokladu, nebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci anebo člen domácnosti, 

jejichž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem28), 

nebo   

d) pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný 

k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy., 

e) z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně 

ověřeným podpisem zmocnitele. 

 

 (2) Osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny osobně se dostavit k převzetí cestovního 

dokladu k orgánu, u kterého podaly žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě k jinému 

orgánu oprávněnému předávat cestovní doklady, který uvedly v této žádosti. Cestovní pas se 

strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít pouze u orgánu, u 

kterého byla podána žádost o jeho vydání.  

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna osobně se dostavit k převzetí 

cestovního dokladu k orgánu, u kterého podala žádost o jeho vydání. Pokud podala 

žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (§ 12). Zastupitelský úřad 

může předat cestovní pas osobě uvedené v odstavci 1 rovněž prostřednictvím vedoucího 

honorárního konzulárního úřadu.  
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 (3) Občanu, jemuž je vydáván cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem 

dat s biometrickými údaji, popřípadě jeho zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, se na žádost ověří 

správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnost nosiče dat 

s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů. Funkčnost 

nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje prostřednictvím 

technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů 

občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu. V případě 

zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm 

zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, 

zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu. 

 (4) Zastupitelský úřad může od požadavku osobní přítomnosti upustit a cestovní 

průkaz zaslat na doručenku do vlastních rukou,13a) jestliže osoba uvedená v odstavci 1 

a) se nachází v bezprostředním ohrožení života, nebo se v takovém ohrožení nachází člen její 

rodiny, 

b) je hospitalizována a je třeba ji urychleně dopravit zpět do České republiky, 

c) je neschopna pohybu, nebo 

d) je zbavena svobody a podle rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu příslušného v trestním 

řízení má být ze státu, v němž se nachází, vyhoštěna anebo vydána k trestnímu stíhání 

v České republice. 

 

§ 29 

 

(1) Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických 

a služebních pasů jsou zpracovávány16) v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem16) je 

ministerstvo. 

 

 (2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a 

obsahuje údaje: 

a) o žádosti o vydání cestovního dokladu: 

1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s 

biometrickými údaji, 

2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně digitálního 

zpracování fotografie a podpisu žadatele, 

3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a 

s nosičem dat s biometrickými údaji, 

b) o vydání cestovního dokladu: 

1. jméno, popřípadě jména, příjmení a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu 

cestovních dokladů držitele, 

2. rodné číslo držitele, 

3. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, 

4. číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 

5. datum vydání cestovního dokladu, 

6. datum převzetí cestovního dokladu, 

7. datum skončení platnosti cestovního dokladu, 

8. označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 

9. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele; v případě, že se o zobrazení obličeje 

pořizuje biometrický údaj, vede se digitalizovaná podoba obličeje držitele cestovního dokladu 

podle § 21a odst. 2, 
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10. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu, 

c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči 

1. číslo nosiče dat, 

2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu s 

tímto zákonem, 

3. kód veřejné části uznávaného elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče 

dat, 

d) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo, druh, datum vydání 

a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a 

datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, 

e) o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí: 

1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, 

2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který 

tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního 

dokladu, 

3. datum odepření vydání cestovního dokladu, 

4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o 

omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí, 

f) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj 

poskytnut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím základních registrů,  

g) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona. 

 

 (3) V evidenci cestovních dokladů podle § 29 se při poskytování údajů podle § 30 

odst. 6 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují 

údaje o: 

a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů, 

b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů, 

c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, jehož 

údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele 

rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím dalších 

držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný, 

d) důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů. 

 

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 2 se po předání cestovního dokladu jeho 

držiteli, popřípadě zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, převedou do části evidence cestovních 

dokladů podle odstavce 2 písm. b). Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 3 se vedou 

výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů ode dne dodání vyrobeného 

cestovního dokladu ministerstvu; po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních 

dokladů podle § 29 povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat.  

 (5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) a v odstavci 3 se uchovávají ještě po 

dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. e) se 

uchovávají po dobu trvání omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí.  

 

 (2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky 

a obsahuje tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen 

a příjmení, pokud jsou zapsané v cestovním dokladu, rodné příjmení, 
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b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, 

c) rodné číslo držitele, 

d) datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát 

narození, 

e) pohlaví, 

f) státní občanství, 

g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství, 

h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo 

o zrušení omezení svéprávnosti, 

i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum 

zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území 

České republiky, 

j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který 

je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého 

nepřežil, 

k) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 

l) datum vydání cestovního dokladu, 

m) datum převzetí cestovního dokladu, 

n) datum skončení platnosti cestovního dokladu, 

o) označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 

p) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2, 

q) prodloužení doby platnosti cestovního dokladu, 

r) žádost o vydání cestovního dokladu: 

    1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat  

s biometrickými údaji, 

    2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně 

digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele, 

3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými 

údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 

s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči: 

1. číslo nosiče dat, 

2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat 

v souladu s tímto zákonem, 

3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat, 

t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného 

nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, 

u) omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí: 

1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, 

2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo 

který tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo 

odnětí cestovního dokladu, 

3. datum odepření vydání cestovního dokladu, 

4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje 

o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí, 

v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato 

datová schránka zpřístupněna. 

 

(3) V evidenci cestovních dokladů se při poskytování údajů podle § 30 odst. 6 a 7 

vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují 
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údaje o:  

a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,  

b) datu a čase poskytnutí údajů,  

c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, 

jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele 

rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím dalších 

držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,  

d) důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů, 

e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut 

z evidence cestovních dokladů prostřednictvím informačního systému základních 

registrů, 

f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona. 

 

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3 se vedou výlučně po dobu od jejich 

pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního pasu ministerstvu; 

po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů podle odstavce 1 povinen 

neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat. 

 (5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. s), 

t) a v) se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu a údaje 

uvedené v odstavci 2 písm. u) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající v zákazu 

vycestování do zahraničí. 

§ 29a 

 (1) Údaje o diplomatických a služebních pasech a jejich držitelích jsou zpracovávány 

v informačním systému evidence diplomatických a služebních pasů (dále jen "evidence 

diplomatických a služebních pasů"), jehož správcem16) je Ministerstvo zahraničních věcí. 

 (2) Evidence diplomatických a služebních pasů je vedena na prostředcích výpočetní 

techniky a obsahuje údaje: 

a) o žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu: 

1. číslo žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s 

nosičem dat s biometrickými údaji, 

2. údaje obsažené v žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu podle bodu 1, 

včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele, 

3. biometrické údaje, 

b) o vydání diplomatického nebo služebního pasu: 

1. jméno, popřípadě jména, příjmení a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu 

diplomatických a služebních pasů držitele, 

2. rodné číslo držitele, 

3. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, 

4. číslo a druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu, 

5. datum vydání diplomatického nebo služebního pasu, 

6. datum převzetí cestovního dokladu, 

7. datum skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu, 

8. označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas vydal, 

9. digitální zpracování fotografie a podpisu držitele, 

c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči: 

1. číslo nosiče dat, 
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2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu s 

tímto zákonem, 

3. kód veřejné části uznávaného elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče 

dat, 

d) o ztracených, odcizených nebo neplatných diplomatických nebo služebních pasech: číslo, 

druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného 

diplomatického nebo služebního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, 

e) o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí: 

1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, 

2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který 

tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního 

dokladu, 

3. datum odepření vydání cestovního dokladu, 

4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o 

omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí, 

f) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj 

poskytnut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím základních registrů, 

g) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona. 

 

(3) V evidenci diplomatických a služebních pasů se při poskytování údajů podle § 30 

odst. 6 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují 

údaje o:  

a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů, 

b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů, 

c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů 

držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto 

držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím 

dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný, 

d) důvodu přístupu do evidence diplomatických a služebních pasů. 

 Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 2 se po předání diplomatického nebo 

služebního pasu jeho držiteli, popřípadě zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, převedou do části 

evidence diplomatických a služebních pasů podle odstavce 2 písm. b). Údaje uvedené v 

odstavci 2 písm. a) bodě 3 se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 

dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu Ministerstvu zahraničních věcí; po 

uplynutí této lhůty je správce evidence diplomatických a služebních pasů povinen neprodleně 

pořízené biometrické údaje zlikvidovat.  

 

(2) Evidence diplomatických a služebních pasů je vedena na prostředcích 

výpočetní techniky a obsahuje tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen 

a příjmení, pokud jsou zapsané v cestovním dokladu,  

b)  agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, 

c) rodné číslo držitele, 

d) datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát 

narození, 

e) pohlaví, 

f) státní občanství, 

g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství, 
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h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo 

o zrušení omezení svéprávnosti, 

i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum 

zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na 

území České republiky, 

j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který 

je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za 

mrtvého nepřežil, 

k) číslo a druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu, 

l) datum vydání diplomatického nebo služebního pasu, 

m) datum převzetí diplomatického nebo služebního pasu, 

n) datum skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu, 

o) označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas vydal, 

p) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2, 

q) prodloužení doby platnosti diplomatického nebo služebního pasu, 

r) žádost o vydání diplomatického nebo služebního pasu: 

    1. číslo žádosti o vydání diplomatického a služebního pasu se strojově čitelnými údaji 

a s nosičem dat s biometrickými údaji, 

    2. údaje obsažené v žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu podle bodu 

1, včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele, 

3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání diplomatického nebo služebního pasu 

se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 

s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči: 

1. číslo nosiče dat, 

2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat 

v souladu s tímto zákonem, 

3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat, 

t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného 

nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo 

odcizení, 

u) omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí: 

1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování 

do zahraničí, 

2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán 

nebo který tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum 

vydání nebo odnětí cestovního dokladu, 

3. datum odepření vydání cestovního dokladu, 

4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují 

údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí, 

v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato 

datová schránka zpřístupněna. 

 

  (3) V evidenci diplomatických a služebních pasů se při poskytování údajů podle 

§ 30 odst. 6 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které 

obsahují údaje o:  

a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů, 

b) datu a čase poskytnutí údajů, 

c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů 

držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto 
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držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční 

prostřednictvím dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný, 

d) důvodu přístupu do evidence diplomatických a služebních pasů, 

e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut 

z evidence cestovních dokladů prostřednictvím informačního systému základních 

registrů, 

f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona. 

 

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3 se vedou výlučně po dobu od jejich 

pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu 

Ministerstvu zahraničních věcí; po uplynutí této lhůty je správce evidence 

diplomatických a služebních pasů povinen neprodleně pořízené biometrické údaje 

zlikvidovat. 

 

(4) (5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) a v odstavci 3 se uchovávají ještě po 

dobu 15 let od skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu a údaje uvedené v 

odstavci 2 písm. e) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívajícího v zákazu vycestování 

do zahraničí. 

 

(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r) bodu 1 a 2 a v písm. s), t) a v), se 

uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu a údaje uvedené 

v odstavci 2 písm. u) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající v zákazu 

vycestování do zahraničí. 

§ 30 

 (1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, s výjimkou diplomatických nebo 

služebních pasů, je pro ministerstvo zpracovatelem16) údajů vedených v evidenci cestovních 

dokladů; to neplatí pro údaje podle § 29 odst. 2 písm. b) bodů 4 a 5 a podle § 29 odst. 2 písm. 

c), jejichž zpracovatelem je v případě cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 

dat s biometrickými údaji ministerstvo, které tyto údaje získává od jeho výrobce.  

 

(1) Zpracovatelem údajů v evidenci cestovních dokladů je pro ministerstvo orgán 

příslušný k vydání cestovního dokladu s výjimkou diplomatických a služebních pasů. 

Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. k), l) a s) je v případě cestovního pasu 

ministerstvo, které je získává od výrobce. Zpracovatelem údajů podle 

§ 29 odst. 2 písm. m) je pro ministerstvo zastupitelský úřad, je-li cestovním dokladem 

cestovní pas, který občanovi předal. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t) je 

pro ministerstvo zastupitelský úřad, jestliže mu ztráta nebo odcizení cestovního dokladu 

byla ohlášena. 

 

 (2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou 

konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, prostřednictvím 

informačního systému Ministerstva zahraničních věcí je pro účely výkonu své působnosti 

uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických a služebních 

pasů, s výjimkou údajů podle § 29 odst. 3 a § 29a odst. 3. 

 (3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívají ministerstvo, 

Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností referenční údaje ze základního registru obyvatel16a), kterými jsou 
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a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, 

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 

a stát, kde se narodil, 

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 nebo 

den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

 (4) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo, 

Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností z evidence obyvatel tyto údaje o občanech: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, 

b) datum narození,  

c) pohlaví a jeho změnu, 

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, 

e) rodné číslo, 

f) státní občanství, 

g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu, 

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 

datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 

i) omezení svéprávnosti, 

j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů 

nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, 

příjmení a datum narození., 

k) rodinný stav nebo registrované partnerství, datum uzavření manželství. 

 Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

(5) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo, 

Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností z evidence občanských průkazů tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, 

b) digitální zpracování podoby občana, 

c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, 

d) datum skončení platnosti občanského průkazu, 

e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných 

občanských průkazů. 

 

(6) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely 

vydávání cestovních pasů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) speciální aplikační program, 

který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby 

výrobce k personalizaci cestovních pasů, předání cestovních pasů držitelům a případnou 

reklamaci.  
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(7) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence cestovních dokladů 

formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o občanovi, který není 

jednoznačně identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti 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. 

 

(8) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat 

prostřednictvím jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené 

v odstavci 7 nepoužijí. 

 

  (5) (9) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. e) 

písm. u) a v § 29a odst. 2 písm. e) písm. u) využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona 

oprávněny odepřít vydání cestovního dokladu, anebo orgány, které podle zvláštního právního 

předpisu14) mohou uložit omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí. 

 (6) (10) Ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí nebo orgány příslušné k vydání 

cestovního dokladu poskytují údaje z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických 

a služebních pasů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní 

smlouva, a to v jejich rozsahu a způsobem v nich vymezeným. Údaje podle § 29 odst. 2 písm. 

a) písm. r) bodu 3 a § 29a odst. 2 písm. a) písm. r) bodu 3 se neposkytují. 

 (7) (11) Údaje o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních 

dokladů a agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních 

pasů se neposkytují, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis16a). 

 (8) (12) Pokud právnické nebo fyzické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních 

dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají 

povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16) nakládat výlučně způsobem a v 

rozsahu, které určí ministerstvo. 

 (9) (13) Údaje vedené podle § 29 odst. 2 písm. d) písm. t) může ministerstvo zveřejnit 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. To platí obdobně pro údaje vedené podle § 29a odst. 

2 písm. d) písm. t). 

 (10) (14) Ministerstvo využívá z evidence diplomatických a služebních pasů veškeré v 

něm vedené údaje, a to elektronicky, způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

§ 30a 

 (1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi 

staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na 

základě písemné žádosti.19a) Údaj vedený v § 29 odst. 2 písm. f) se poskytuje za období 

posledních 2 let. Údaje vedené v § 29 odst. 3 písm. e) a f) se poskytují za období 

posledních 2 let. 
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 (2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, 

b) rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození, 

c) číslo platného cestovního dokladu,  

d) adresu místa trvalého pobytu, 

e) rozsah požadovaných údajů. 

 

 (3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.19c) Úředně ověřený 

podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před 

orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. 

 (4) Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat podpůrce na 

základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž člen domácnosti, jehož 

oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem28), za občana, jehož svéprávnost je 

omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, opatrovník27) a za občana mladšího 15 let 

osoby uvedené v § 22 odst. 1 písm. b). 

 (5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné 

moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

 (6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; 

formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost 

doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým 

podpisem16b). 

 (7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci cestovních dokladů provede 

záznam o datu výdeje a orgánu, který údaje poskytl. 

 (8) Pro poskytování údajů z evidence diplomatických a služebních pasů se odstavce 1 

až 7 použijí obdobně. 

§ 34a 

Přestupky na úseku cestovních dokladů 

 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením 

nebo zneužitím, 

b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu, 

c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování 

státních hranic České republiky na hraničním přechodu,  

d) při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného 

cestovního dokladu, 

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu, 

f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, 

g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté 

nalezne nebo získá zpět jiným způsobem, 

h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad, 

i) poskytne požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad 

při vstupu do objektu nebo na pozemek, 

j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3, nebo 
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k) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji. 

 

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za 

přestupek podle odstavce 1 písm. k) pokutu do 1 000 000 Kč. 

 (3) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až 

j) v prvním stupni je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je 

občan hlášen k trvalému pobytu. Není-li občan v České republice k trvalému pobytu hlášen, 

projedná přestupek úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního 

trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo 

pokud jej nelze zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna. K projednání přestupků 

podle odstavce 1 písm. a), b) a f) až h) v blokovém řízení je příslušný také obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání cestovního dokladu. 

 (4) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. k) je 

v prvním stupni Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 (5) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) a d) může projednat v příkazním řízení policie 

provádějící kontrolu cestovních dokladů podle § 3 odst. 3. 

 

K části čtvrté: 

Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých 

funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, 

České republiky a Slovenské republiky 

 

§ 9 

 

(1) Osvědčení vydává federální ministerstvo vnitra a doručuje je občanovi do 

vlastních rukou; to neplatí, vydává-li osvědčení podle § 7. 

 

(2) Jsou-li podklady pro vydání osvědčení v držení jiného státního orgánu, je tento 

orgán povinen na žádost federálního ministerstva vnitra poskytnout do sedmi dnů tomuto 

ministerstvu veškeré podklady a další informace potřebné pro vydání osvědčení. 

 

 § 9a 

 (1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá Ministerstvo vnitra 

ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:  

a)  příjmení,  

b)  jméno, popřípadě jména,  

c)  adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány 

písemnosti podle zvláštního právního předpisu, údaj o identifikaci poštovní 

přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České 

republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v základním registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí, 

d)  datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil,  
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e)  státní občanství, popřípadě více státních občanství.  

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá Ministerstvo vnitra 

z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:  

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b)  datum narození,  

c)  pohlaví,  

d)  místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,  

e)  rodné číslo,  

f)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

g)  adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 

případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního 

právního předpisu. 

(3) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 

údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako 

referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému 

evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

  

§ 10 

  

 Osvědčení, nález a údaje v nich uvedené nejsou pro účely tohoto zákona a pro účely 

soudního řízení utajovanými informacemi. 

 

 

K části páté: 

 

Ustanovení zákona o Bezpečnostní informační službě 

§ 13 

Krycí prostředky a krycí doklady 

 

 (1) Krycí prostředky a krycí doklady slouží k utajení skutečné totožnosti příslušníka 

nebo jeho příslušnosti k Bezpečnostní informační službě nebo k utajení skutečných zájmů 

nebo objektů Bezpečnostní informační služby, je-li toto utajení nutné pro plnění úkolů 

Bezpečnostní informační služby. 

  (2) Krycím dokladem nesmí být průkaz prezidenta republiky, poslance nebo senátora 

Parlamentu, člena vlády, člena Nejvyššího kontrolního úřadu anebo guvernéra České národní 

banky a služební průkaz státního zástupce nebo soudce, diplomatický pas nebo doklady 

žijících osob. 

  (3) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Bezpečnostní informační 

služba oprávněna v nezbytné míře zajistit v informačních systémech vedených podle 

zvláštních právních předpisů vložení, změnu nebo vyjmutí (fyzické vymazání) údajů 

souvisejících s krycím dokladem, popřípadě blokování4a) těchto údajů. Orgán veřejné správy 

příslušný k vedení informačního systému je povinen poskytnout k provedení těchto úkonů 

potřebnou součinnost. 

(3) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Bezpečnostní informační 

služba oprávněna v nezbytné míře zpracovávat údaje v informačních systémech 
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vedených podle zvláštních právních předpisů, a to vložením, změnou nebo fyzickým 

vymazáním údajů souvisejících s krycím dokladem, popřípadě blokováním4a) těchto 

údajů. Orgán veřejné správy příslušný k vedení informačního systému je povinen 

poskytnout k provedení těchto úkonů potřebnou součinnost.  

  (4) Krycí doklady vydává a krycí prostředky vydává, zřizuje nebo k jejich zřízení dává 

podnět Bezpečnostní informační služba na základě rozhodnutí ředitele. 

  (5) Bezpečnostní informační služba vede evidenci vydaných a zřízených krycích 

dokladů a krycích prostředků. 

 ___________________  

 4a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

K části šesté:  

 

Ustanovení zákona o azylu  

 

§ 61 

 (1) Azylantovi vydá ministerstvo na žádost cestovní doklad, který je veřejnou listinou. 

Cestovní doklad se vydá v českém jazyce a ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních 

zvyklostí. 

 (2) Cestovní doklad, který je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, jimiž jsou 

údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů, se vydává a vydává se s dobou platnosti 

na 10 let; azylantovi mladšímu 15 let s dobou platnosti na 5 let. Cestovní doklad se vydá ve 

lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti. Azylantovi, jemuž je vydáván cestovní doklad s 

nosičem dat s biometrickými údaji, se na jeho žádost ověří správnost osobních údajů 

uvedených ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a 

správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v 

něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení 

umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů azylanta s biometrickými 

údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče 

dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních 

údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním 

dokladu, má azylant právo na vydání nového cestovního dokladu. 

 (3) Azylantovi mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný předpis Evropské unie9f) 

nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo azylantovi, u něhož není možné z důvodů 

anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou, 

pořídit otisky prstů rukou, se vydá cestovní doklad s nosičem dat, v němž jsou z 

biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto 

případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou azylanta. Cestovní doklad se 

vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti a platí pro něj doba platnosti uvedená v 

odstavci 2. 

 (4) Žádá-li azylant o vydání cestovního dokladu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu 

cestovní doklad bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který 

neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu azylanta, ve lhůtě do 15 dnů. Tento 

doklad se vydává s dobou platnosti 6 měsíců. 
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 (45) Cestovní doklad azylanta vydávaný podle odstavce 2 nebo 3 obsahuje strojově 

čitelnou zónu. Do strojově čitelné zóny se údaje zapisují v tomto pořadí: typ dokladu, kód 

vydávajícího státu, příjmení, popřípadě jména cizince, číslo cestovního dokladu, státní 

občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní 

číslice, které jsou vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně. 

 

§ 61a 

 (1) Biometrické údaje lze použít výlučně pro ověřování pravosti cestovního dokladu 

a ověření totožnosti azylanta pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, 

popřípadě porovnání biometrických údajů (§ 61 odst. 2) zpracovaných v nosiči dat 

prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených 

biometrických údajů azylanta s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního 

dokladu. 

 (2) Držitel cestovního dokladu, který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji, je 

oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání tohoto cestovního dokladu nebo 

u diplomatické mise nebo konzulárního úřadu (dále jen "zastupitelský úřad"), s výjimkou 

konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, požádat o ověření 

správnosti údajů v cestovním dokladu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat 

s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, 

nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má 

azylant právo na vydání nového cestovního dokladu; vydání nového cestovního dokladu 

v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat 

s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž azylant prokazatelně věděl, že 

mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. 

 (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podmínky a postup při pořizování 

a dalším zpracovávání biometrických údajů, včetně postupu při pořizování biometrických 

údajů u občanů s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení 

obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé ruce. 

§ 77 

 (1) Místem hlášeného pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je azylové 

zařízení, do něhož je ministerstvem umístěn. 

 (2) Žadatel o udělení mezinárodní ochrany žádá o změnu hlášeného pobytu písemnou 

žádostí podanou ministerstvu. K žádosti připojí písemné potvrzení obsahující souhlas 

vlastníka objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním 

číslem, a který je určen k bydlení nebo ubytování, nebo jeho vymezené části, s ohlášením 

změny místa pobytu; je-li vlastníkem právnická osoba, v potvrzení uvede svou obchodní 

firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, potvrzení dále opatří otiskem svého 

razítka a jménem, popřípadě jmény, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního 

orgánu). 

 (3) Ministerstvo neudělí souhlas se změnou 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. Ministerstvo je oprávněno požádat 

policii o provedení místního šetření v novém místě hlášeného pobytu. 

 (4) Při ohlášení změny místa pobytu je žadatel o udělení mezinárodní ochrany povinen 
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a) sdělit vyplněním přihlašovacího tiskopisu příjmení, jméno, den, měsíc, rok a místo 

narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo průkazu žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany a předpokládanou dobu ubytování, 

b) předložit potvrzení podle odstavce 2. Potvrzení musí být opatřeno úředně ověřeným 

podpisem vlastníka. Podmínka úředního ověření podpisu neplatí, pokud vlastník podepíše 

potvrzení před pracovníkem ministerstva a současně předloží doklad totožnosti, 

c) předložit průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany. 

 (5) Nové místo pobytu se dnem přihlášení stává místem hlášeného pobytu žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany. 

 (6) Ministerstvo rozhodne o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu, byl-li zápis 

proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných anebo padělaných dokladů, 

nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh vlastníka. Proti rozhodnutí 

podle věty první lze podat rozklad. 

 (7) Po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 6 se za místo hlášeného pobytu 

považuje azylové zařízení, v němž byl žadatel o udělení mezinárodní ochrany naposledy 

hlášen k pobytu. 

 (8) Ministerstvo oznámí útvaru policie do 3 pracovních dnů změnu místa hlášeného 

pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. 

 

K části sedmé: 

Ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
 

§ 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. 

§ 111 
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 (1) V žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo 

cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) cizinec uvede své příjmení, jméno, ostatní 

jména, pohlaví, rodné číslo, bylo-li cizinci přiděleno den, měsíc, rok narození, místo a stát 

narození, státní občanství a místo, kde je hlášen k pobytu na území. K žádosti o vydání 

cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f), který 

neobsahuje nosič dat s biometrickými údaji, dále připojí fotografie. 

 (2) K žádosti o vydání cizineckého pasu podle § 113 odst. 3 je cizinec povinen připojit 

fotografii. 

 (23) V cizineckém pasu, cestovním průkazu totožnosti nebo v cestovním dokladu 

podle § 108 odst. 1 písm. f) lze uvést všechny údaje uvedené v odstavci 1 a opatřit jej 

fotografií cizince žádajícího o vydání tohoto dokladu. Cizinecký pas vydaný podle § 113 odst. 

1 a 2 bude dále opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení 

obličeje a údaje o otiscích prstů. 

§ 112 

 Při provádění změn v cestovních dokladech uvedených v § 108 odst. 1 písm. d), e) a 

f), které neobsahují nosič dat s biometrickými údaji, se postupuje obdobně jako při jejich 

vydání; fotografie se nevyžadují. 

§ 113 

nadpis vypuštěn 

Cizinecký pas 

 (1) Cizinecký pas, který je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, se vydává s 

dobou platnosti na 10 let; cizincům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, cizincům 

požívajícím doplňkové ochrany s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu o povolení k 

pobytu osoby požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2) a cizincům 

požívajícím dočasné ochrany s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu cizince 

požívajícího dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a). Cizinecký pas se vydá ve 

lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti. Cizinci, jemuž je vydáván cizinecký pas s nosičem 

dat s biometrickými údaji, se na jeho žádost ověří správnost osobních údajů uvedených ve 

vydávaném cizineckém pasu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm 

zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných 

biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně 

zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat 

cizineckého pasu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě 

zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění 

nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cizineckém pasu, má cizinec právo na vydání 

nového cizineckého pasu. 

 (1) Cizinecký pas je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji a vydává se 

s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti na 10 let, cizincům mladším 

15 let s dobou platnosti na 5 let. Jde-li o vydání cizineckého pasu z důvodu uvedeného 

v odstavci 7 písm. a) a pokud překážka na vůli cizince nezávislá, pro níž si nemůže 

opatřit cestovní doklad je pouze dočasné povahy, vydává se cizinecký pas  s dobou 

platnosti na 1 rok; jde-li o cizince požívajícího doplňkové ochrany, vydává se s dobou 

platnosti odpovídající platnosti průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové 

ochrany podle zvláštního právního předpisu2), a jde-li o cizince požívajícího dočasné 

ochrany, vydává se s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu cizince požívajícího 
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dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a). Cizinecký pas se vydá ve lhůtě 

do 30 dnů ode dne podání žádosti. Cizinci se na jeho žádost ověří správnost osobních 

údajů uvedených ve vydávaném cizineckém pasu, funkčnost nosiče dat s biometrickými 

údaji a správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat 

a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického 

zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince 

s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cizineckého pasu. V případě zjištění 

nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm 

zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, 

zpracovaných v cizineckém pasu, má cizinec právo na vydání nového cizineckého pasu. 

 (2) Cizinci mladšímu 12 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských 

společenství15f) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo cizinci, u něhož není možné 

z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů 

rukou, pořídit otisky prstů rukou, se vydá cizinecký pas s nosičem dat, v němž jsou 

z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto 

případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou cizince. Cizinecký pas se 

vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti a platí pro něj doba platnosti uvedená 

v odstavci 1. 

 (3) Cizinci, který žádá o vydání cizineckého pasu ve lhůtě kratší než 30 dnů, se vydá 

cizinecký pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který 

neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu cizince, ve lhůtě do 15 dnů ode dne 

podání žádosti; tento doklad se vydává s dobou platnosti 6 měsíců, nebo s dobou platnosti 

odpovídající platnosti průkazu cizince požívajícího dočasné ochrany podle zvláštního 

právního předpisu3a), anebo s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu o povolení k 

pobytu osoby požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2), je-li kratší 

než 6 měsíců. Cizinecký pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných 

údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu cizince, se dále vydá 

cizinci uvedenému v odstavci 7 písm. a), pokud překážka na vůli cizince nezávislá, pro niž si 

nemůže opatřit cestovní doklad, je pouze dočasné povahy. 

 (34) Cizinecký pas vydávaný podle odstavce 1 nebo 2 obsahuje strojově čitelnou 

zónu. Do strojově čitelné zóny se údaje zapisují v tomto pořadí: typ dokladu, kód 

vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména cizince, číslo cizineckého pasu, státní 

občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cizineckého pasu, rodné číslo a kontrolní 

číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně. 

 (45) Platnost cizineckého pasu nelze prodloužit. Cizinecký pas ztrácí platnost dnem 

právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu nebo dnem zániku 

oprávnění k trvalému pobytu podle § 87 anebo odejmutím nebo zánikem oprávnění k pobytu 

za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu3a). 

 (56) Údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji (odstavec 1) nelze 

zpracovávat jiným způsobem, než jaký stanoví zákon. 

 (67) Cizinecký pas vydá ministerstvo 

a) na žádost cizince, který pobývá na území na základě povolení k trvalému pobytu, nemá 

platný cestovní doklad a doloží, že si jej nemůže nezávisle na své vůli opatřit, 

b) na žádost cizince, který je oprávněn k trvalému pobytu podle § 87, pokud nemá platný 

cestovní doklad, 
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c) cizinci požívajícímu dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a), který není 

držitelem cestovního dokladu, 

d) na žádost cizince, jemuž byla udělena doplňková ochrana podle zvláštního právního 

předpisu2), který nemá platný cestovní doklad a doloží, že si jej nemůže z důvodů 

nezávislých na své vůli opatřit. 

 (78) Držitel cizineckého pasu, který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji, je 

oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání tohoto pasu nebo u zastupitelského 

úřadu požádat o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných 

biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, 

popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění 

nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cizineckém pase, má cizinec právo na vydání 

nového cizineckého pasu; vydání nového cizineckého pasu v tomto případě podléhá 

správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla 

způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo 

nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. 

 (89) Biometrické údaje lze použít výlučně pro ověřování pravosti cizineckého pasu a 

ověření totožnosti cizince pomocí osobních údajů zapsaných v cizineckém pasu, popřípadě 

porovnání biometrických údajů (odstavec 1) zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím 

technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů 

cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cizineckého pasu. 

§ 115 

Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo 

cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) 

 (1) Cizinecký pas, cestovní průkaz totožnosti nebo cestovní doklad podle § 108 odst. 1 

písm. f) se cizinci nevydá nebo vydaný doklad odejme, jestliže pominuly důvody pro jeho 

vydání. 

 (2) Cizinecký pas, cestovní průkaz totožnosti nebo cestovní doklad podle § 108 odst. 1 

písm. f) se nevydá nebo vydaný doklad odejme, pokud jde o cizince, proti kterému 

a) je nařízen výkon rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti nebo peněžitých závazků, 

nebo 

b) je vedeno trestní stíhání nebo který nevykonal trest odnětí svobody uložený soudem, 

jestliže mu trest nebyl prominut nebo výkon trestu nebyl promlčen, 

 za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo 

rodinného života cizince 

 (3) Cizinecký pas se nevydá z důvodu podle § 113 odst.7 písm.d) § 113 odst. 6 

písm.d), je-li 

a) důvodné nebezpečí, že by tím mohla být ohrožena bezpečnost České republiky anebo 

závažným způsobem narušen veřejný pořádek, nebo 

b) cizinec zařazen do informačního systému smluvních států. 

 

§ 158 

 (1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém 
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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 a, jeho daktyloskopické otisky a údaje o tělesných znacích cizince. 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, 

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, 
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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. omezení svéprávnosti,  

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 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, 
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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, 
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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, a příjmení 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 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. 

 (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. 
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 (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 

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, 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)  omezení svéprávnosti,  

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, 
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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, příjmení rodné a stávající příjmení 

osvojence, 

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, 
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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 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, 
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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. 

(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) omezení svéprávnosti, 

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 úmrtí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WXB8DQO)



81 

 

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. 

 

§ 158b 

 (1) Matriční úřad oznamuje policii za účelem provozování informačního systému 

cizinců údaje o matričních událostech a matričních skutečnostech cizinců, které zapisuje do 

matričních knih. 

  (2) Matriční úřad poskytuje podle odstavce 1 o cizincích údaje v rozsahu 

 a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

  

b) datum narození, 

  

c) pohlaví, 

  

d) místo a okres, popřípadě stát narození, 

  

e) rodné číslo, 

  

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

  

g) 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, 

  

h) 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, 
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popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 

  

i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě více 

státních občanství 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, 

  

j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě více 

státních občanství 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, 

  

k) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě více 

státních občanství 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, 

  

l) o osvojenci, pokud je cizincem 

1. stupeň osvojení, 

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení osvojence, 

3. původní a nové rodné číslo osvojence, 

4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

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 neoznamují, 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, 

  

m) datum, místo a okres úmrtí, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 

uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 

  

 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a), i) až k) a l) bodů 2, 5 a 6 se 

rozumí jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená v matričním dokladu a rovněž jméno, 

popřípadě jména, a příjmení uvedená latinkou v cestovním dokladu cizince, pokud byl 

matričnímu úřadu předložen. 
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K části osmé:  

 

Ustanovení zákona o správních poplatcích  

 

Položka 2 

  

 a) Nahlédnutí do matriční knihy 

     nebo sbírky listin                                Kč          20 

            za každou matriční událost 

b) Nahlédnutí do živnostenského 

    nebo leteckého rejstříku                          Kč          20 

          každý subjekt, do jehož zápisu 

                                         se nahlíží 

c) Nahlédnutí do opisu z evidence 

    Rejstříku trestů                                   Kč          20 

 

d) Ohlášení změny místa trvalého 

     pobytu                                             Kč          50 

                                         za osoby uvedené na jednom 

                                         přihlašovacím lístku 

e) Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci 

obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území 

České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona 

o azylu za každou osobu         

         Kč  100 

 

f) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území     

České republiky        Kč  100 

  

Osvobození  

  

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené 

těmito církvemi do 31. prosince 1949. 

2. Od poplatku podle písmene d) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let. 

  

Předmětem poplatku není 

 

Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech 

měst. 

 

Položka 3 

 

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, 

     fotokopie nebo výpisu z úředních 

     spisů, ze soukromých spisů v úřední 

     úschově, z rejstříků, z registrů, 

     z knih, ze záznamů, z evidencí, 

     z listin nebo z dalšího písemného 

     a obrazového materiálu, popřípadě 
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     sdělení o negativním nálezu  Kč       50 

 za každou i započatou stránku 

 Kč  40 

 na technickém nosiči dat   

 Kč  15 

 za první stránku a 

 Kč 5 

 za každou další i započatou stránku, 

 je-li pořizována na kopírovacím 

 stroji nebo na tiskárně 

 počítače 

b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího 

     nebo úmrtního listu nebo dokladu 

     o registrovaném partnerství2b) Kč 100 

     anebo osvědčení o rodném čísle 

 

c) Vydání kopie zpřístupněného 

     dokumentu bývalé Státní 

     bezpečnosti nebo jeho části3) Kč 5 

                                                                                       za každou i započatou stránku 

 

d) Vydání ověřeného výstupu z informačního  

     systému veřejné správy Kč 100 

                                                                                        za první stránku 

 Kč 50  

                                                                                       za každou další i započatou stránku 

                                

 e) Podání žádosti o zprostředkování   kontaktu2c) 

     za každou kontaktovanou osobu Kč 500 

 

f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě, 

    že u něho utajovaná informace2d) 

    - nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup 

    zaměstnanci podnikatele 

    nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a 

    to v souvislosti 

    s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na 

    základě smlouvy Kč 5   000 

    - vzniká, nebo je mu poskytnuta Kč 10   000 

  

Osvobození  

  

1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito 

církvemi do 31. prosince 1949. 

  

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) 

občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené 

k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany 

mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, 
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zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, 

vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon 

s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je 

od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny. 

 

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné 

k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí 

a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona 

č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení 

zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 

 

4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve 

a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti 

registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za 

účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, 

pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům 

a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). 

 

5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů 

vedených v základním registru obyvatel.  

 

Zmocnění  

  

1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na 

jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele. 

  

2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému 

veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky. 

 

Předmětem poplatku není 

  

1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této 

položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu 

daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - 

daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu. 

  

2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu  

o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení 

dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již 

provedený. 

  

3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku 

registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských 

společností a z Rejstříku církevních právnických osob.7) 

  

4. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané 

výměry. 
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5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup  

k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení 

podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení 

podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d). 

  

Poznámky  

  

1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis  

z registru vozidel týká. 

  

2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 

a menší. 

 

Položka 8 

 

a) Vydání občanského průkazu se strojově           Kč         500 

    čitelnými údaji a s kontaktním  

    elektronickým čipem  

b) Vydání občanského průkazu bez strojově  

    čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc        Kč         100 

c) Vydání občanského průkazu bez strojově           Kč         100 

    čitelných údajů s dobou platnosti  

    na 3 měsíce  

d) Vydání občanského průkazu občanu                 Kč          50 

    mladšímu 15 let  

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu        Kč         100 

    15 let, který nemá trvalý pobyt na území 

    České republiky 

f) Vydání občanského průkazu se strojově            Kč         100  

    čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, 

    ztracený, odcizený nebo za průkaz  

    obsahující neoprávněně provedené zápisy 

 g) Vydání občanského průkazu se strojově     

      čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti 

      anebo jeho vydání z jiného osobního 

      důvodu v době delší než půl roku před uplynutím 

      platnosti dosavadního občanského průkazu    Kč    200 

gh) Odblokování elektronické identifikace autentizace  Kč         100 

    občanského průkazu  

hi) Vydání osvědčení o státním občanství 

     České republiky                                                 Kč         100 

ij) Vydání potvrzení o národnosti                                                     Kč         100 

                               

jk) Udělení státního občanství České 

      republiky zletilé fyzické osobě                                                  Kč       2 000 

kl) Udělení státního občanství České 

      republiky nezletilé fyzické osobě                                                 Kč          500 

lm) Udělení státního občanství České  
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       republiky azylantovi                                                                    Kč          500 

mn) Přijetí prohlášení o nabytí státního 

        občanství  České republiky podle § 31, 

        32, 35 a 36 zákona o státním občanství                                      Kč          500 

 

Předmětem poplatku není 

  

1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl 

nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou. 

 

2. Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského 

průkazu. 

 

Zmocnění  

 Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle písmene 

j) této položky až na částku 500 Kč, poplatek podle písmene k) této položky až na částku 100 

Kč a poplatek podle písmene l) této položky až na částku 100 Kč.  

  

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle písmene 

k) této položky až na částku 500 Kč, poplatek podle písmene l) této položky až na částku 

100 Kč a poplatek podle písmene m) této položky až na částku 100 Kč. 

 

Poznámka Poznámky 

  

1. Správní poplatek podle písmene a) se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod 

vydání občanského průkazu. 

 

2. Správní poplatek podle písmene g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost 

zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů. 

 

Položka 115 

 

a)   Vydání   cestovního   pasu   se   strojově 

     čitelnými   údaji   a   s   nosičem   dat Kč        600 

     -   občanům   mladším   15   let Kč        100 

 

 b)   Vydání   cestovního   pasu   bez 

     se strojově   čitelných   údajů     Kč 1500 

     -   občanům   mladším   15   let                       Kč       1  000  

 b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě    Kč 4 000  

 - občanům mladším 15 let       Kč  2 000 

 

 c)   Vydání   cestovního   průkazu   nebo   cestovního 

     průkazu   totožnosti   anebo   cestovního   dokladu 

     pro   cizince   na   základě   mezinárodní   smlouvy Kč         200 

 

 d)   Vydání   hraničního   průkazu   nebo   průkazu 

     pro   překračování   státních   hranic Kč         100 
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  e)   Zápis   občana   mladšího   10   let   do   vydaného  

     cestovního   dokladu   rodiče   Kč 50 

 za   každý   zápis 

 f) e)   Změna   v   cestovním   dokladu   nebo   zápis 

     titulu   nebo   vědecké   hodnosti   do   vydaného 

     cestovního   pasu,   prodloužení platnosti 

     cestovního   průkazu   nebo   cizineckého   pasu 

     anebo   cestovního   dokladu   vydaného 

     na   základě   mezinárodní   smlouvy   cizinci Kč          50 

  za   každou   změnu 

  e)  Prodloužení platnosti cestovního průkazu  Kč          50 

  za   každou   změnu 

 

 gf)   Vydání   cizineckého   pasu   se   strojově 

     čitelnými   údaji   a   s   nosičem   dat Kč         600   

   -   cizincům  

       mladším   15   let Kč         100 

       

 h)   Vydání   cizineckého   pasu   bez 

     strojově   čitelných   údajů   a   bez 

     nosiče   dat Kč       1   500 

     -   cizincům   mladším   15   let Kč       1  000 

  

Osvobození  

  

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydání cestovního dokladu 

vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy. 

  

Předmětem poplatku není 

  

1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné 

zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly 

zneplatněny. 

  

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední. 

 

Poznámka 

 

Poplatek podle písmene a) a b) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání 

cestovního pasu. 

 

Položka 157 

 

a)   Vydání   cestovního   pasu   se   strojově 

 čitelnými   údaji   a   s   nosičem   dat Kč         1 200       

 -   občanům   mladším   15   let Kč          400 

  

 b)   Vydání   cestovního   průkazu   nebo   cestovního 

     průkazu   totožnosti   anebo   náhradního 
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     cestovního   dokladu   EU Kč         400 

  

  c)   Zápis   občana   mladšího   10   let   do   cestovního  

     dokladu   rodiče Kč         200 

 za   každý   zápis 

  

 d)   Vydání   cestovního   pasu   bez 

 strojově   čitelných   údajů   a   bez 

 nosiče   dat Kč        1   600 

 -   občanům   mladším   14   let Kč        1  100 

 

 e)   Změna   údajů   o   občanu,   zapsaném 

     do   cestovního   dokladu   jeho   rodiče Kč         150 

 

 f) c)   Změna   údaje   o   časové   platnosti 

     cestovního   průkazu Kč         150 

 

 g) d)   Vydání   průvodního   listu   pro   přepravu 

     tělesných   pozůstatků   člověka Kč         200 

 

Osvobození  

  

Předmětem poplatku není 

  

1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné 

zápisy nebo vydal doklad s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn. 

  

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední. 

  

Zmocnění  

  

V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle písmene b) této položky. 

Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění. 

 

Položka 158 

 

a) Vydání   potvrzení   nebo   písemného   sdělení 

 o   místě   trvalého   pobytu   osob                         Kč      150 

b) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území      

České republiky          Kč  300 

 

Poznámka  

  

Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů 

o každé osobě v něm uváděné. 
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K části deváté: 

 

Ustanovení zákona o elektronických komunikacích 

 

§ 134 

 

 (1) Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad nebo Policie České republiky poskytuje 

Úřadu pro účely výkonu státní správy 

  

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

  

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 

  

c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 

  

d) referenční údaje ze základního registru osob. 

  

 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 

  

a) příjmení, 

  

b) jméno, popřípadě jména, 

  

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a 

stát, kde se narodil, 

  

d) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 

zvláštního právního předpisu, 

  

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 

datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 

prohlášený za mrtvého nepřežil, 

  

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

  

g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů50), 

  

h) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 

schránka zpřístupněna. 

  

 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení včetně předchozích příjmení, 

  

b) rodné číslo, 

  

c) pohlaví, 
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d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 

adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 

  

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům včetně údajů vedených o 

opatrovníkovi, 

  

f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 

datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 

g) státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství 

a datum jejich nabytí nebo pozbytí, 

  

g h) 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, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným 

zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla, 

  

h i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela, nebo 

registrovaného partnera; je-li manželem, nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která 

nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela, 

nebo registrovaného partnera a datum jeho narození, 

  

i j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte; je-li cizinec, který 

nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení dítěte a 

datum jeho narození. 

  

 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 

 a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

 b) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 

 c) pohlaví, 

 d) druh a adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti 

podle zvláštního právního předpisu51), 

 e) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 

 f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky, 

 g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. 

  

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 

a) jméno, popřípadě jména, 

b) příjmení, rodné příjmení, je-li známo,  

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 

d) datum narození, 

e) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo, je-li známo, a stát 

narození, 

f) pohlaví, 

g) státní občanství, 

h) rodinný stav nebo partnerství, 

i) druh a adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány 

písemnosti podle zvláštního právního předpisu51), 

j) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 

k) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,  
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l) omezení svéprávnosti, 

m) datum úmrtí, je-li známo. 

 

 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 

informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

  

 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 

  

a) obchodní firma nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení 

podnikající fyzické osoby, 

 b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů, 

 c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů, 

 d) právní forma, 

 e) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 

schránka zpřístupněna, 

 f) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo 

údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u zahraniční fyzické osoby, 

 g) právní stav, 

 h) adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby ve formě 

referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní 

identifikace. 

  

 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

  

§ 134a 

  

 (1) Ministerstvo vnitra poskytuje Úřadu pro účely výkonu státní správy z evidence 

občanských průkazů52) 

 a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana, 

 b) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, 

 c) datum vydání občanského průkazu a data vydání předchozích občanských průkazů, 

 d) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, 

 e) datum skončení platnosti občanského průkazu a data skončení platnosti předchozích 

občanských průkazů, 

 f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených nebo neplatných občanských průkazů a 

datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu, 

 g) rodné číslo. 

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Úřadu pro účely výkonu státní správy 

z evidence občanských průkazů52) 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana a zkrácenou podobu jména, popřípadě 

jmen a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,  

b) datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, 

kde se občan narodil, 

c) pohlaví, 

d) rodné číslo, 

e) státní občanství,  
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f) adresu místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení 

údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území 

České republiky, 

g) rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském 

průkazu, 

h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o 

zrušení omezení svéprávnosti, 

i) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,  

j) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu a data vydání a převzetí 

předchozích občanských průkazů, 

k) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, 

l) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu a data skončení 

platnosti předchozích občanských průkazů a data jejich skartace, 

m) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu, 

n) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který 

je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za 

mrtvého, nepřežil, 

o) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných 

občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského 

průkazu. 

  

 (2) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se poskytují v elektronické podobě 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

K části desáté: 

 

 

Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích 

 

 

§ 11 

Pověřená osoba 

 

 (1) Provozovatel vysílání ze zákona může smlouvou pověřit jinou osobu výkonem 

činností podle tohoto zákona, pokud si je provozovatel vysílání ze zákona nezajišťuje sám. 

  

 (2) Pověřená osoba je povinna poukázat poplatníky zaplacené rozhlasové poplatky 

Českému rozhlasu a poplatníky zaplacené televizní poplatky České televizi. Pověřená osoba 

je dále povinna předávat provozovateli vysílání ze zákona údaje z evidence, kterou pro něj 

vede na základě pověření podle odstavce 1, a poskytovat mu součinnost nezbytně nutnou pro 

jeho postup podle § 9 a 10. 

  

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

 

§ 11a 

Využívání údajů z informačních systémů 
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(1) Provozovatel vysílání ze zákona využívá pro účely vedení evidence poplatníků 

rozhlasového nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vymáhání dlužných 

poplatků a přirážky k poplatkům podle § 10 ze základního registru obyvatel tyto 

referenční údaje: 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

     c) adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti 

podle zvláštních právních předpisů, 

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil, 

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno 

rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako 

den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum 

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

         g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 

schránka zpřístupněna. 

 

 (2) Provozovatel vysílání ze zákona využívá pro účely vedení evidence poplatníků 

rozhlasového nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vymáhání dlužných 

poplatků a přirážky k poplatkům podle § 10 ze základního registru právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci všechny referenční údaje, 

s výjimkou agendového identifikátoru fyzické osoby pro agendu registru osob. 

 

§ 12 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

 (1) Účinky osvobození od rozhlasového a televizního poplatku podle § 2 odst. 4 

zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 

Sb., zanikají uplynutím 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  

 (2) Oznamovací povinnost podle § 8 odst. 2 až 5 se považuje za splněnou, pokud před 

dnem účinnosti tohoto zákona byl poplatník přihlášen k evidenci podle dosavadních právních 

předpisů. 

  

 (3) Držitel poštovní licence16) je pověřenou osobou až do uplynutí doby 3 měsíců ode 

dne, kdy mu provozovatel vysílání ze zákona písemně sdělí, že uzavřel smlouvu s pověřenou 

osobou podle § 11 odst. 1, popřípadě že činnosti pověřené osoby bude vykonávat sám. 

Odměna držitele poštovní licence za vedení evidence poplatníků a za vybírání rozhlasových 

a televizních poplatků se stanoví podle zvláštních právních předpisů17). 

  

 (4) Zpracování osobních údajů podle tohoto zákona se řídí zákonem o ochraně 

osobních údajů14), pokud není stanoveno jinak. 
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K části jedenácté: 

 

Ustanovení zákona o Policii České republiky 

 

§ 66 

Získávání informací z evidencí 

 

 (1) Policie může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce 

evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z evidence provozované na základě jiného 

právního předpisu. Správce evidence nebo zpracovatel poskytne informace bezplatně, 

nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Správce evidence nebo zpracovatel jsou povinni žádosti 

bez zbytečného odkladu vyhovět, nestanoví-li jiný právní předpis pro poskytnutí informací 

policii jiný režim19). 

  

 (2) Policie může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce 

evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z databáze účastníků veřejně dostupné 

telefonní služby20), agendového informačního systému evidence občanských průkazů21), 

agendového informačního systému evidence cestovních dokladů22), agendového 

informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů22), agendového 

informačního systému evidence obyvatel23), evidence údajů o mýtném24), katastru 

nemovistostí25), základního registru obyvatel33), základního registru právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci33), základního registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí33), základního registru agend orgánů veřejné moci 

a některých práv a povinností33), informačního systému územní identifikace33), registru 

silničních vozidel34), centrálního registru silničních vozidel34), registru historických 

a sportovních vozidel34), registru řidičů10) a centrálního registru řidičů 10) způsobem 

umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup; v případě agendového informačního systému 

evidence občanských průkazů a agendového informačního systému evidence cestovních 

dokladů lze informace poskytnout pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup; 

v případě databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby se informace poskytne ve 

formě a v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem20). 

  

 (3) Policie může v případech stanovených zákonem a v rozsahu potřebném pro plnění 

konkrétního úkolu žádat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační 

síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí 

provozních a lokalizačních údajů způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, 

nestanoví-li jiný právní předpis20) jinak. Tyto osoby jsou povinny žádosti vyhovět bez 

zbytečného odkladu, ve formě a v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. 

  

 (4) Policie žádá o poskytnutí informací podle odstavců 1 až 3 pouze způsobem, který 

umožní policii uchovávat identifikační údaje o útvaru policie nebo o policistovi, který 

o poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo o poskytnutí informací žádáno, 

nejméně po dobu 5 let. O skutečnostech podle věty první jsou správce evidence nebo 

zpracovatel povinni zachovávat mlčenlivost. 

 

(5) Za účelem zajištění bezpečnosti nebo zajištění ochrany osoby, o níž lze důvodně 

předpokládat, že by mohl být ohrožen její život nebo zdraví, za účelem pátrání po hledané 

osobě anebo pohřešované osobě nebo za účelem zabránění vyzrazení činnosti policie mohou 

policie nebo ministerstvo požadovat od zpracovatele nebo správce evidence vedené na 
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základě jiných právních předpisů, aby policii nebo ministerstvu oznamovali každý výdej 

osobních údajů. 

 

K části dvanácté: 

Ustanovení zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu 

§ 7 

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 

 

 (1) Zřizuje se Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 

komunismu (dále jen „Komise“). Komise rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím 

ministerstva podle § 6 odst. 3 a 6. 

  (2) Komise má devět členů; po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna, Senát, 

vláda a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává 

prezident republiky. Předsedu Komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou. 

  (3) Členem Komise může být zvolena fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům 

a je spolehlivá a bezúhonná. 

  (4) Členové Komise jsou voleni na funkční období pěti let. Nikdo nemůže být zvolen více než 

dvakrát za sebou. 

  (5) Členství v Komisi je veřejnou funkcí3). Funkční období člena komise je pět let. 

  (6) Jednání Komise svolává a řídí její předseda. K platnosti usnesení Komise je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech jejích členů. Komise přijímá jednací řád, ve kterém stanoví 

podrobná pravidla svého jednání. Jednotlivými úkony v řízení, s výjimkou vydání rozhodnutí, 

mohou být pověřeni státní zaměstnanci vykonávající státní službu v Úřadu vlády České 

republiky; přitom jsou podřízeni pouze Komisi. 

  (7) Komise spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů a s Archivem 

bezpečnostních složek, které jí na vyžádání poskytují nezbyté podklady a informace. 

  (8) Výkon působnosti Komise a její ostatní činnost odborně, organizačně, finančně 

a materiálně zabezpečuje Úřad vlády České republiky. Komise se pro tyto účely považuje za 

organizační jednotku Úřadu vlády České republiky. 

§ 7a 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise 

a Úřad vlády České republiky ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:  

a)  příjmení,  

b)  jméno, popřípadě jména,  
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c)  adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány 

písemnosti podle jiného právního předpisu, údaj o identifikaci poštovní přihrádky 

nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které 

nebyl přidělen kód adresního místa v základním registru územní identifikace, adres 

a nemovitostí, 

d)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil,  

e)  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno 

rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako 

den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí,  

f)  státní občanství, popřípadě více státních občanství.  

  

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise 

a Úřad vlády České republiky z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:  

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b)  datum narození,  

c)  pohlaví,  

d)  místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,  

e)  rodné číslo,  

f)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

g)  adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 

popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného 

právního předpisu,  

h)  počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,  

i)  datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo 

zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo 

zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení 

svéprávnosti, 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, pak 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, 

j)  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného 

zákonného zástupce,  

k)  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, 

datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

l)  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 
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o prohlášení za mrtvého, 

m)  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera, 

n)  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte, 

o)  rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření 

manželství mimo území České republiky, místo a stát, 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 nepřežil, 

anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 

p)  datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území 

České republiky, místo a stát, 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 nepřežil, 

anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 

q)  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. 

  

(3) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise 

a Úřad vlády České republiky z informačního systému cizinců tyto údaje:  

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení,  

b)  datum narození,  

c)  rodné číslo,  

d)  pohlaví,  

e)  místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 

republiky, místo a okres narození,  

f)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

g)  druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou 

mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 

h)  počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,  

i)  omezení svéprávnosti,  

j)  jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného 

zástupce,  

k)  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na 

jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

l)  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 
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o prohlášení za mrtvého, 

m)  jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství manžela nebo partnera a jeho 

rodné číslo, 

n)  jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství dítěte a jeho rodné číslo, 

o)  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, 

p)  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, 

q)  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. 

  (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen 

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny 

jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému 

evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru 

předcházejícím současný stav. 

 

 

K části třinácté: 

Ustanovení katastrálního zákona 

§ 32 

 (1) Jiné údaje katastru je možné přejímat též z jiných informačních systémů, registrů, 

rejstříků nebo evidencí veřejné správy, pokud 

  

a) zápisem do nich dochází ke vzniku skutečností v nich vedených, nebo 

 b) údaje v nich vedené požívají ochrany dobré víry v pravdivost a úplnost těchto 

údajů. 

  (2) Pokud údaje v informačních systémech, registrech, rejstřících nebo evidencích 

veřejné správy nepožívají ochrany dobré víry, katastrální úřad tyto údaje může porovnat s 

údaji katastru; v případě zjištěných rozporů vyšetří příčiny těchto rozporů a zápisy v katastru 
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uvede do souladu se zjištěným výsledkem šetření. Postup katastrálního úřadu při tomto 

jednání se řídí ustanovením tohoto zákona o opravě chyby v katastrálním operátu. 

  (3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje zeměměřickým a 

katastrálním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona 

 a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

 b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 

 c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 

  (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 

 a) příjmení, 

 b) jméno, popřípadě jména, 

 c) adresa místa pobytu, 

 d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil, 

 e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 

republiky, datum smrti, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí 

soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě 

jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí, 

 f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, státní občanství a datum jeho 

nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a datum jejich nabytí nebo 

pozbytí, 

 g) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, 

 h) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 

schránka zpřístupněna. 

  (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 

 a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a 

příjmení, 

 b) datum narození, 

 c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 

narodil, 

 d) rodné číslo, 

 e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

 f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 

popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního 
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předpisu, kterou je údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa 

mimo území České republiky, 

 g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 

 h) omezení svéprávnosti, 

 i) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení otce a matky a jejich rodné 

číslo; v případě, že jim rodné číslo nebylo přiděleno, jejich jména, příjmení, rodné příjmení a 

datum narození, 

 j) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné příjmení manžela nebo partnera a jeho 

rodné číslo; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, 

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela a datum jeho narození, 

 k) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v 

případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné 

příjmení a datum narození, 

 l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, 

datum smrti, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

 m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 

  (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 

 a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a 

příjmení, 

 b) datum narození, 

 c) místo a stát, kde se cizinec narodil, 

 d) rodné číslo, 

 e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

 f) druh a adresa místa pobytu, 

 g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 

 h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

 i) omezení svéprávnosti, 

 j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, pokud jsou cizinci, a jejich rodné 

číslo; v případě, že jim nebylo přiděleno rodné číslo, jejich jméno, příjmení a datum narození, 

 k) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; je-li manžel cizinec, 

který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho 

narození, 
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 l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na 

jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum smrti, 

 m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 

  (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 

informačního systému cizinců, pouze pokud jejich ztotožnění s údaji vedenými v katastru o 

fyzické osobě není možné prostřednictvím agendových identifikátorů. 

  (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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