
 

  III 

Návrh věcného záměru 
zákona o evidenci obyvatel 

a rodných číslech 
 
 

 
 

 

 

  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZQBE2LM)



2 

 

 

 
OBSAH 
A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace .................................................. 4 
1. Důvod předložení a cíle ................................................................................................. 4 
1.1. Název ....................................................................................................................... 4 
1.2. Definice problému ................................................................................................... 4 
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti ..................................................... 9 
1.4. Identifikace dotčených subjektů ............................................................................ 28 
1.5. Popis cílového stavu .............................................................................................. 29 
1.6. Zhodnocení rizik .................................................................................................... 29 
2. Návrh variant řešení .................................................................................................... 30 
3. Výběr variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů variant řešení ....................... 34 
3.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení ....................................... 34 
3.2. Identifikace nákladů a přínosů ............................................................................... 40 
3.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů ............................................................................. 43 
3.4. Implementace doporučené varianty a vynucování ................................................. 44 
3.5. Přezkum účinnosti regulace ................................................................................... 45 
3.6. Konzultace a zdroje dat .......................................................................................... 45 
B. Problematika pobytu ve státech EU ..................................................................... 45 
C. Návrh věcného řešení ............................................................................................. 47 
1. Úvod ............................................................................................................................. 47 
2. Obsah navrhované úpravy........................................................................................... 48 
2.1. Část první. Obecná část. ......................................................................................... 50 
2.1.1. Předmět právní úpravy ........................................................................................... 50 
2.1.2. Působnost zákona ................................................................................................... 50 
2.1.3. Výkon státní správy ............................................................................................... 51 
2.1.4. Definice pojmů ....................................................................................................... 52 
2.2. Část druhá. Informační systém evidence obyvatel a registr rodných čísel ............ 53 
2.2.1. Informační systém evidence obyvatel, registr rodných čísel a údaje v nich vedené     53 
2.2.2. Zápis, užívání a uchovávání údajů ........................................................................ 55 
2.2.3. Využívání údajů a kontrola ................................................................................... 56 
2.2.4. Kontrola údajů ....................................................................................................... 57 
2.2.5. Poskytování údajů ................................................................................................. 57 
2.2.6. Zprostředkování kontaktu ...................................................................................... 58 
2.3. Část třetí. Trvalý pobyt a fiktivní adresa ............................................................... 59 
2.3.1. Přihlášení k trvalému pobytu ................................................................................. 59 
2.3.2. Fiktivní adresa ....................................................................................................... 60 
2.3.3. Hlášení změny trvalého pobytu ............................................................................. 61 
2.3.4. Ukončení trvalého pobytu ..................................................................................... 66 
2.3.5. Zrušení trvalého pobytu ......................................................................................... 67 
2.3.6. Adresa pro doručování .......................................................................................... 69 
2.4. Část čtvrtá. Rodná čísla .......................................................................................... 69 
2.4.1. Rodné číslo ............................................................................................................ 69 
2.4.2. Přidělení rodného čísla .......................................................................................... 70 
2.4.3. Osvědčení rodného čísla ........................................................................................ 71 
2.4.4. Ověření rodného čísla ............................................................................................ 71 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZQBE2LM)



3 

 

 

2.4.5. Změna rodného čísla ............................................................................................. 72 
2.4.6. Potvrzení změny rodného čísla .............................................................................. 72 
2.5. Část pátá. Přestupky a jiné správní delikty ............................................................ 73 
2.5.1. Přestupky ............................................................................................................... 73 
2.5.2. Jiné správní delikty ................................................................................................ 74 
2.6. Část šestá. Společná, přechodná a zmocňovací ustanovení ................................... 75 
2.6.1. Povinnost zachovat mlčenlivost ............................................................................. 75 
2.6.2. Kontrolní činnost ................................................................................................... 75 
2.6.3. Přechodná ustanovení ............................................................................................ 75 
2.6.4. Zmocňovací ustanovení ......................................................................................... 76 
2.7. Část sedmá. Zrušovací a závěrečná ustanovení. .................................................... 76 
D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České   
republiky ................................................................................................................................. 76 
E. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, 
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva ..................................................................................... 77 
F. Hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí ............................................................................... 78 
G. zhodnocení korupčních rizik ................................................................................. 79 
H. Zhodnocení současného  stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace ........................................................................................................... 80 
I. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů ..................................................................................... 81 
 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZQBE2LM)



4 

 

 

 
Návrh 

Věcný záměr zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech 

A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle  

1.1. Název 

Návrh věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech (zákon  

o evidenci obyvatel).  

1.2. Definice problému 

Stávající právní úprava v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel přinesla v praxi 

několik nežádoucích problémů.  

Nejpalčivějším problémem se jeví zneužívání institutu rušení trvalého pobytu, kdy  

se občan na základě rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu ve správním řízení automaticky 

přehlásí z dosavadní adresy na adresu sídla obecního úřadu obce, v jejímž správním obvodu 

byl hlášen k trvalému pobytu (dále také jen „adresa sídla ohlašovny“). 

Rovněž při ukončení pobytu občana na území České republiky dochází v některých 

případech k obcházení zákona, kdy občan ukončí trvalý pobyt a vzápětí se obrátí na obecní 

úřad s žádostí o přihlášení k trvalému pobytu s tím, že nemá souhlas oprávněné osoby 

k přihlášení. V takovém případě se občané automaticky dostávají do režimu „úřední adresy“. 

Nejedná se o ojedinělý výskyt problémů, ale naopak dochází k nárůstu počtu občanů 

hlášených na adresách sídel ohlašoven. Na „úředních adresách“ se ocitají také ti občané, kteří 

se přestěhovali z původní adresy místa trvalého pobytu na novou adresu, ale nezískali souhlas 

vlastníka nemovitosti pro přihlášení k trvalému pobytu. Příčiny problému lze spatřovat jednak 

v nedokonalé právní úpravě, která občanům umožňuje takové chování, v obavách majitelů a 

pronajímatelů nemovitostí z exekutorů a dále ve skutečnosti, že v současné době není 
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zákonem jednoznačně stanovena povinnost hlásit trvalý pobyt na území České republiky. 

Pouze v některých zvláštních právních předpisech je trvalý pobyt podmínkou pro získání 

některých práv či stanovení povinnosti (např. volební právo, veřejné zdravotní pojištění, 

sociální zabezpečení, svoz komunálního odpadu – blíže viz níže).  

V praxi se objevily také případy, kdy občan ukončil trvalý pobyt, ale fakticky měl 

úmysl dále se na území České republiky zdržovat, a také takto činil. Nastává tak situace, kdy 

občan sice nemůže čerpat některé výhody (např. sociálního zabezpečení) či uplatňovat některá 

práva (např. volební právo), nicméně nemusí také plnit některé povinnosti (např. hradit místní 

poplatky, někteří se snaží vyhýbat trestnímu stíhání apod.). Občan je povinen odevzdat při 

ukončení trvalého pobytu občanský průkaz, pokud má ale platný cestovní doklad, tento mu 

zůstává. S jistotou lze předpokládat, že počty občanů na adresách sídel ohlašoven nadále 

porostou. Stejně tak se lze domnívat, že někteří občané budou motivováni k ukončení pobytu 

na území České republiky, aby se vzápětí ocitli na adrese sídla ohlašovny. Vyvstává tak 

otázka, zda nestanovit občanům České republiky povinnost hlásit se k trvalému pobytu. 

Řešení problému je podmíněno zásahem státu a jeho orgánů.  

V praxi přináší pojetí trvalého pobytu stávající právní úpravou další problém, a sice 

faktický nesoulad mezi trvalým pobytem fyzické osoby a místem, kde se tato osoba skutečně 

zdržuje. Stávající právní úprava sice určuje trvalému pobytu evidenční charakter, nicméně 

z jiných právních předpisů vyplývají práva a povinnosti, mnohdy nezanedbatelného významu. 

Tato skutečnost má za následek, že ve skutečnosti institut trvalého pobytu nemá pouze 

evidenční účinky. Vzhledem k tomuto se rozpor mezi místem trvalého pobytu fyzické osoby, 

které je evidováno, a faktickým místem jejího pobytu jeví jako nežádoucí. V některých 

případech pak dokonce může docházet ke zneužívání této skutečnosti, která je současnou 

právní úpravou umožněna, pro získání určitého prospěchu.  

Je možné uvést např. činnost exekutorů, při které následky exekuce dopadnou  

na osobu jinou než na skutečného dlužníka. Byly zaznamenány případy, kdy se dlužník 

nezdržuje v místě svého trvalého pobytu, ale exekutor toto místo přesto navštíví a zabaví věci 

patřící dalším osobám, které zde mají trvalý pobyt. Daná problematika je sice řešena 

v Občanském soudním řádu a Exekučním řádu, nicméně tato skutečnost není vlastníky 
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nemovitostí vnímána jako efektivní ochrana jejich majetku, a to především kvůli délce řízení, 

ve kterých by se domáhali nápravy stavu věci. Což má za důsledek fakt, že i přes právní 

nástroje ochrany proti neoprávněné mobiliární exekuci vlastníci či pronajímatelé nemovitostí 

nadále neumožňují nájemcům, aby si na adresu jejich nemovitosti nahlásili trvalý pobyt. 

Občanský zákoník sice takové jednání neumožňuje, ale nájemci z obavy před neprodloužením 

nájemní smlouvy ze strany vlastníka či pronajímatele, často přistoupí na dojednané podmínky. 

S místem trvalého pobytu souvisí také výkon volebního práva nebo práva hlasovat  

v referendu. Místo trvalého pobytu je určujícím klíčem pro výkon volebního práva 

v některých druzích voleb (např. volby do zastupitelstva krajů či obcí). V minulosti  

se objevily případy zneužití této spojitosti, a to manipulací s volebními výsledky tak, že těsně 

před volbami došlo k přihlášení většího počtu voličů k trvalému pobytu v dané lokalitě. Tito 

voliči následně podpořili vybraného kandidáta či stranu, což se v místech s nízkým počtem 

voličů radikálně promítlo do volebních výsledků. Tato problematika však musí být řešena  

ve zvláštních právních předpisech, které se týkají některých druhů voleb nebo jednotlivých 

referend.  

Je možné také zmínit některé druhy vybíraných poplatků, zejména místní poplatky  

za svoz a likvidaci komunálního odpadu nebo poplatek ze psů. V případě, že skutečný pobyt 

fyzické osoby neodpovídá jejímu trvalému pobytu, je poplatek vybírán obcí, ve které 

nedochází k vytvoření odpadků či znečištění psem a naopak obci, ve které ke znečišťování 

dochází, dané finanční prostředky chybí. To se týká především těch občanů, kteří nejsou 

vlastníky nemovitosti a mají trvalý pobyt na adrese na základě nájemní smlouvy apod. 

Nesoulad mezi místem faktického pobytu a místem trvalého pobytu má dopad nejen 

na statistická data, která neodpovídají skutečnosti, ale i na spravedlivé rozdělení státních 

příspěvků obcím na výkon státní správy. Obec trvalého pobytu na občana pobírá nejen 

příspěvek na výkon státní správy, ale např. také daň z příjmu fyzických osob. Zatímco obec, 

ve které občan skutečně bydlí a kde využívá služeb obce (veřejné osvětlení, místní doprava 

apod.), nedostává žádný příspěvek. Ze zjištěných údajů při sčítání lidu, domů a bytů, které 

proběhlo v roce 2011, jednoznačně vyplývá, že v jednotlivých obcích jsou rozdílné počty 

obyvatel. Např. ve Středočeském kraji bylo k 26. 3. 2011 evidováno 1 268 916 osob s trvalým 
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pobytem, z čehož 1 180 913 osob mělo v daném kraji trvalý pobyt a také zde skutečně bydlely 

a 88 003 osob mělo ve Středočeském kraji pouze trvalý pobyt. V Karlovarském kraji byl 

počet osob s trvalým pobytem 303 609, z toho v kraji současně bydlelo 277 057 a 26 552 

osob zde mělo pouze trvalý pobyt. (Tab. 1 Obyvatelstvo podle druhu pobytu a podle velikosti 

skupin obcí a krajů).1 

Z výše uvedeného vyplývá, že za současné právní úpravy institutu trvalého pobytu 

dochází ke značnému ztížení výkonu nejen státní správy a v některých případech prakticky  

k nemožnosti dohledat konkrétní fyzickou osobu.  

Místo trvalého pobytu má rovněž klíčový význam při určování místní příslušnosti 

např. správních orgánů. Evidovat údaj o něm je proto důležité, byť by se jednalo o adresu 

ohlašovny. V souvislosti s touto alternativou však v praxi vzniká další problém, a sice 

doručování písemností fyzické osobě s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny. I přesto,  

že tato varianta je po splnění zákonem stanovených podmínek možná, je v tomto případě 

evidentní, že daná fyzická osoba se na této adrese fakticky nezdržuje. Výše uvedená 

skutečnost představuje další důvod pro eliminování počtu osob hlášených k trvalému pobytu 

na adresách sídel ohlašoven.  

Nelze opomenout ani fakt, že současná právní úprava je značně pojmově roztříštěná,  

a to zejména co se týká pojmů „trvalý pobyt“ a „bydliště“. V praxi nyní dochází často 

k zaměňování obou pojmů s tím, že bydliště je místo, kde má dotyčná osoba úmysl  

se zdržovat a také se tam skutečně zdržuje. Trvalý pobyt by rovněž měl být tam, kde se osoba 

zdržuje, má rodinu nebo zaměstnání, avšak ve skutečnosti tomu tak v mnoha případech není  

a fyzická osoba skutečně pobývá - tedy má bydliště - na místě odlišném než je její nahlášený 

trvalý pobyt, jedná se tedy o dva odlišné instituty. Místo bydliště a trvalého pobytu by ovšem 

v ideálním případě mělo být shodné i s ohledem na skutečnost, že pojem bydliště se v české 

právní úpravě objevuje čím dál častěji (zapisování do veřejného rejstříku, zakládacích listin 

apod.). 

                                                 

1https://vdb2.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky#katalog=30709 
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Problematicky se rovněž jeví výklad pojmu „vlastník“. Na základě žádosti vlastníka 

objektu ohlašovna sdělí jméno, příjmení a datum narození občana, který je na uvedené adrese 

hlášen k trvalému pobytu. Některé ohlašovny vyžadují, aby v případě spoluvlastnictví objektu 

předmětnou žádost podali všichni spoluvlastníci. Některým naopak stačí, požádá-li jeden  

ze spoluvlastníků. Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) v rámci své metodické 

činnosti zodpovídalo dotazy jednotlivých krajských úřadů, a to ve smyslu, že postačí žádost 

jenom jednoho ze spoluvlastníků, kterému se následně zašlou údaje, o které požádal. Postup 

jednotlivých ohlašoven se řídí metodickou činností krajských úřadů, které se ne vždy ztotožní 

s právním názorem ministerstva. Existují tak různé interpretace ustanovení zákona. Stejný 

problém vyvstává v souvislosti s udělením souhlasu s užíváním nemovitosti. Občan je 

povinen doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení 

oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Pouze oprávněná 

osoba může podat návrh na zrušení trvalého pobytu občana. Opět se nabízí otázka, zda 

v případě, že je více oprávněných osob, postačí právní úkon pouze jedné z nich, nebo všech 

současně. Zákon upravuje postup při určení místa trvalého pobytu u občana, který se narodil 

v zahraničí a po několika letech dojde k zaevidování jeho osoby do informačního systému 

evidence obyvatel. V takovém případě se stává místem trvalého pobytu adresa matky v době 

jeho narození, nikoli současná adresa trvalého pobytu matky. Paradoxně dochází k situacím, 

kdy občan ani nevěděl, že má trvalý pobyt na území České republiky po dobu několika let.  

Při svém „návratu“ do České republiky pak zjistí, že neplnil povinnosti související s trvalým 

pobytem, např. úhrada místních poplatků. Navíc je přihlášen na adresu nemovitosti, ke které 

už jeho matka nemusí mít užívací právo a je tak přihlášen k trvalému pobytu k novému 

vlastníkovi nemovitosti, který k tomu nedal souhlas, čímž si zákon odporuje. Trvalý pobyt 

není faktický, což je z právního, evidenčního i praktického hlediska nežádoucí. 

Registr rodných čísel je samostatnou součástí agendového informačního systému 

evidence obyvatel a i do budoucna se předpokládá, že zůstane součástí informačního systému 

evidence obyvatel. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZQBE2LM)



9 

 

 

SHRNUTÍ 

Vzhledem k tomu, že stávající právní úprava oblasti evidence obyvatel a rodných čísel 

není schopna reagovat na nově vyskytnuté problémy, aniž by došlo již k několikáté novelizaci 

zákona, navrhuje se vytvořit nový zákon, který by zásadně měnil charakter institutu trvalého 

pobytu a zajistil by jednotnou a komplexní právní úpravu oblasti evidence obyvatel napříč 

právním řádem České republiky. Z praxe vyplývá, že evidenční charakter trvalého pobytu je 

nejen pro většinu orgánů veřejné moci nedostačující. Evidenční charakter neodpovídá 

z hlediska geografického a statistického. Orgány činné v trestním řízení mají ztíženou úlohu 

při dohledávání občanů, stejně jako exekutoři. Je tedy žádoucí, aby informační systém 

evidence obyvatel obsahoval aktuální údaj o místě trvalého pobytu občana. 

Nedostatky dosavadní právní úpravy shledáváme zejména v jejím snadném zneužití 

občanem, v navyšujícím se počtu občanů hlášených na adrese sídla ohlašovny a 

v problematice různých interpretací některých ustanovení zákona. Zásady, na kterých je 

stávající právní úprava postavena, se liší od právní úpravy trvalého pobytu většiny států 

Evropské unie, kde je občanům běžně stanovena povinnost hlásit se k trvalému pobytu podle 

jejich skutečného pobytu. Právní úprava České republiky tuto povinnost neukládá, a to na 

rozdíl od právní úpravy drtivé většiny členských států Evropské unie.  

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

a) Obecný úvod 

Zákon o evidenci obyvatel upravuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, 

který je rozdělen mezi ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy  

a v územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst (dále také jen „obecní úřad 

obce s rozšířenou působností“), obecní úřady, v hlavním městě Praze a v územně členěných 

statutárních městech úřady městských částí nebo městských částí nebo obvodů, pokud tak 

stanoví statuty těchto měst (dále také jen „ohlašovna“). 
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Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále také jen 

„informační systém“), který spravuje ministerstvo. V informačním systému se vedou údaje o 

státních občanech, o osobách, které pozbyly státní občanství a o cizincích, kteří jsou matkou, 

otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo 

dítětem občana (dále také jen „obyvatel“). 

Taxativně je stanoven rozsah údajů, které se o obyvatelích vedou ve zmíněném 

informačním systému, je určeno, kdo tyto údaje do systému zapisuje, využívá, komu  

a v jakém rozsahu se poskytují. Rovněž je upraven způsob kontroly správnosti a uchovávání 

těchto údajů.  

 

Součástí evidence obyvatel je registr rodných čísel, který je samostatnou částí tohoto 

informačního systému. 

b) Související právní úprava  

• K právní úpravě evidence obyvatel a rodných čísel (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve 

znění pozdějších předpisů), která je předmětem hodnocení navrhované úpravy, se vztahuje 

zejména: 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních  

• 272/2013 Sb., o prekursorech drog 

• 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

• 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním 

účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 

• 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon  

o státním občanství České republiky) 

• 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 

• 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech 

trestných činů) 

• 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi) 
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• 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 

prezidenta republiky) 

• 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

• 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 

• 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 

• 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

• 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon  

o zdravotních službách) 

• 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů 

• 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů 

• 280/2009 Sb., daňový řád 

• 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 

• 111/2009 Sb., o základních registrech 

• 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní 

příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů 

• 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 

• 40/2009 Sb., trestní zákoník 

• 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti  

a financování terorismu 

• 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 

• 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 

• 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním 

účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání 

s bezpečnostním materiálem) 

• 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 

• 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících 

zákonů 

• 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
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• 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

• 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

• 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 

• 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

• 108/2006 Sb., o sociálních službách 

• 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních  

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

• 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie 

• 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 

• 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) 

• 500/2004 Sb., správní řád 

• 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

• 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

• 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  

a dobrovolných svazků obcí 

• 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

• 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

• 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně 

některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 

• 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 

rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 

• 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních) 
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• 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

• 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné 

smlouvě) 

• 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů 

• 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 

členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých 

zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 

• 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon  

o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) 

• 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

• 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

• 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých 

zákonů 

• 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů 

• 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců 

• 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých 

zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 

• 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 

• 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 

• 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých 

zákonů (transplantační zákon) 

• 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 

• 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 

• 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

• 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické 

službě) 
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• 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh  

a o změně některých souvisejících zákonů 

• 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) 

• 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 

a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 

• 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 

• 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb.,  

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

• 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně  některých 

dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 

• 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 

• 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 

• 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

• 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona  

o ochraně spotřebitele 

• 449/2001 Sb., o myslivosti 

• 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

• 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 

• 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 

dalších zákonů 

• 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých  souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

• 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z  provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
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• 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu) 

• 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 

• 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

• 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel a o změnách některých zákonů 

• 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 

celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 

• 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů 

• 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

• 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích  

• 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) 

• 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb.,  

o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 

předpisů 

• 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů  

a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky 

• 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

• 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 

• 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

• 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

• 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 

• 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon) 

• 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  

• 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona  

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
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republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve  znění 

pozdějších předpisů 

• 61/2000 Sb., o námořní plavbě 

• 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 

• 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

• 329/1999 Sb., o cestovních dokladech  

• 328/1999 Sb., o občanských průkazech 

• 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 

• 325/1999 Sb., o azylu 

• 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 

• 221/1999 Sb., o vojácích z povolání 

• 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých 

právních poměrech vojáků v záloze 

• 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon) 

• 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 

• 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon  

o hnojivech) 

• 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů 

• 252/1997 Sb., o zemědělství 

• 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona  

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. 

• 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie 

• 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní 

rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 

• 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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• 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů 

• 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)  

a o změně a doplnění některých zákonů 

• 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

• 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

• 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů 

• 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 

státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 

• 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

• 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

• 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě 

• 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona  

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

• ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „Ústava“), 

• 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích 

• 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 

• 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 

• 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů 

• 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

• 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 

• 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením 

• 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona 

č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

• 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 
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• 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona 

České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní 

rady č. 35/1993 Sb. 

• 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení 

drahých kovů 

• 16/1993 Sb., o dani silniční 

• 13/1993 Sb., Celní zákon 

• 6/1993 Sb., o České národní bance 

• Listina základních práv a svobod vyhlášená jako součást ústavního pořádku České 

republiky č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., kterým se mění 

Listina základních práv a svobod, (dále jen „Listina“) 

• 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

• 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

• 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

• 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních  pojišťovnách 

• 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky 

• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, (dále jen „Úmluva“) (publikovaná 

ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb.) 

• 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

• 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 

• 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

• 483/1991 Sb., o České televizi 

• 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

• 451/1991 Sb., 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 

• 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 

• 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 

• 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 

• 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
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• 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

• 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 

• 200/1990 Sb., o přestupcích 

• 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

• 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 

• 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 

• 99/1963 Sb., Občanský soudní řád 

• 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

 

V základním výčtu právních přepisů jsou zákony, ve kterých trvalý pobyt zakládá práva či 

povinnosti, nebo určuje místní příslušnost.  

 

c) Trvalý pobyt a bydliště 

Zákon o evidenci obyvatel určuje trvalému pobytu evidenční charakter. V usnesení 

Nejvyššího správního soudu 2 As 64/2005 z 6. 2. 2007 bylo řečeno, že občan má právo 

pobývat na více místech, pouze na jednom místě však může mít trvalý pobyt, s čímž je 

spojena řada důsledků jak pro občana, tak případně pro vlastníka objektu, v němž je místo 

trvalého pobytu evidováno. Znamená to, že místo trvalého pobytu nelze zaměňovat  

s jakýmkoliv jiným místem pobytu a evidování tohoto místa má vliv na práva a povinnosti 

subjektu. Tato práva a povinnosti nevyplývají však přímo ze zákona o evidenci obyvatel,  

ale z jiných zákonů, a jejich existence vylučuje, aby zaevidování, nezaevidování, či zrušení 

místa trvalého pobytu mělo skutečně pouze evidenční účinky. Údaj o adrese místa trvalého 

pobytu je využíván a poskytován z agendového informačního systému evidence obyvatel  

a základního registru obyvatel. U cizinců se údaj o pobytu a jeho druhu využívá a poskytuje  

z informačního systému cizinců, údaj o adrese místa pobytu je využíván také ze základního 

registru obyvatel. 

Institut bydliště se v právním řádu vyskytuje převážně jako synonymum k trvalému 

pobytu, případně jako označení pro místo pobytu fyzické osoby v zahraničí (§ 50 odst. 3 
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zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), nebo místo 

faktického pobytu fyzické osoby (§ 2 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu). 

Nový občanský zákoník však přichází s definicí pojmu bydliště. Podle občanského zákoníku 

je bydlištěm místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností 

trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Uvádí-li 

člověk jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jeho 

skutečného bydliště. Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk 

namítat, že má své skutečné bydliště v jiném místě. Nemá-li člověk bydliště, považuje  

se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými 

obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl 

bydliště naposledy. 

Institut trvalého pobytu se vyskytuje v cca 262 zákonech, a to ve znění účinném  

k 15. 10. 2014. Velká část zákonů (cca 95) se trvalým pobytem a bydlištěm zabývá pouze 

okrajově, zejména se jedná o využívání údaje o trvalém pobytu z informačních systémů 

veřejné správy a evidování údaje o trvalém pobytu či bydlišti, např. zákon č. 17/2012 Sb.,  

o celní správě, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících 

zákonů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické 

službě aj. 

Trvalý pobyt nebo bydliště bývá velmi často jednou z náležitostí žádostí, potvrzení, 

osvědčení a jiných dokumentů/dokladů vydávaných podle zvláštních právních předpisů (např. 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, zakladatelské listiny, žádost o vrácení části pojistného aj.).  

Je otázkou, zda požadování uvedení údaje o místě trvalého pobytu na žádostech podle 

zvláštních právních předpisů, je podmínkou pro získání požadovaného 

úkonu/dokladu/oprávnění aj., pokud konkrétní zákon výslovně nestanoví trvalý pobyt jako 

kritérium (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, čj. 4 Ads 40/2008-

73). V takovém případě je trvalý pobyt např. podmínkou pro výkon funkce (např. zákon  

č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících), nebo provozování činnosti (např. zákon č. 61/2000 

Sb., o námořní plavbě), či přiznání dávek a příspěvků (např. získání podpory v souladu  

se zákonem č.47/2002Sb., o podpoře malého a středního podnikání aj.). Bydliště na území 

České republiky je podmínkou pro to, aby se mohla fyzická osoba stát pečující osobou, 
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pěstounem. V některých ustanoveních se dokonce vyskytuje slovní spojení trvalé bydliště 

(zákon č. 99/1963, občanský soudní řád), kde slouží k prokázání totožnosti. Nejčastěji se však 

vyskytuje v zákonech upravující pobyt cizinců na území České republiky, kde slouží jako 

označení místa trvalého pobytu v zahraničí. 

Ve zbývajících 167 právních předpisech pak trvalý pobyt či bydliště zakládají místní 

příslušnost k orgánům státní správy (zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách  

a o státní báňské správě, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 19/1993 Sb.,  

o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, 

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách).  

Kromě toho, že trvalý pobyt určuje místní příslušnost k orgánům státní správy, je údaj 

o místě trvalého pobytu, ale i místo bydliště, pokud je odlišné od místa trvalého pobytu, 

evidenční položkou veřejných rejstříků a jiných evidencí vedených podle zvláštních právních 

předpisů. Trvalý pobyt na území České republiky rovněž slouží jako kritérium pro použití 

dané právní normy a zakládá tak práva i povinnosti (např. volební právo, povinnost mít 

občanský průkaz). Ve spojitosti s předpisy daňovými i předpisy o sociálních příspěvcích, jsou 

všechny tyto platby spojeny s institutem trvalého pobytu. V kombinaci s dalšími osobními 

údaji, jako jsou jméno, popř. jména a příjmení, datum narození, fyzická osoba prokazuje svou 

totožnost. 

Trvalý pobyt má vliv pro určení náhrad a příp. benefitů. Jedná se například  

o náhrady jízdních výdajů (zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů), bezplatnou přepravu, rehabilitace, léčebnou péči (zákon č. 221/1999 

Sb. o vojácích z povolání), či povolení užití služebního vozidla (zákon č. 555/1992 Sb.  

o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky). V oblasti samosprávy se např. při určení 

výše příplatku člena zastupitelstva obce vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu 

příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. 

Trvalý pobyt je významným institutem v oblasti školství, kde řeší spádovost škol, 

neboť obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem 

trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na území ve školských zařízeních  

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním 
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předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních [§ 178 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon)]. Zmocnění ke stanovení školských obvodů spádové školy je obsaženo  

v § 178 odst. 2 školského zákona. Ustanovení umožňuje několik způsobů, jak vymezit školské 

obvody, a to s ohledem na skutečnost, je-li zřizovatel obec nebo svazek obcí. V souvislosti 

s touto problematikou obce vydávají vyhlášku o vymezení školských obvodů. Je třeba 

upozornit na skutečnost, že vyhláška obce nemůže v rozporu s platnými právními předpisy 

zavést pojem „místně příslušné školy“ a požadovat po rodičích dětí, které takto určenou školu 

navštěvovat nebudou, aby uhradili věcné náklady obcím, kde jejich děti do školy skutečně 

chodí. Taková praxe by pro určitou skupinu občanů učinila povinnou školní docházku 

částečně úplatnou a byla by tedy v rozporu s právem na bezplatné vzdělání na základních 

školách (čl. 33 odst. 2 Listiny). Dítě s trvalým pobytem v dané obci má přednostní právo na 

přijetí do předškolního zařízení v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a 

do základní školy ve svém školském obvodu. 

Některá ministerstva užívají trvalý pobyt v rámci své metodické činnosti.  

Např. Ministerstvo pro místní rozvoj jej užívá jako součást definice dodavatele v metodice 

pro zadávání veřejných zakázek. Převážně se jedná o evidenční charakter a např.  

u Metodického pokynu Ministerstva kultury k výkonu činností vyplývajících ze zákona  

č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění; č. j.: 12 

965/2008, se jedná o kontrolu místní příslušnosti.  

Z pohledu dnešní praxe jde o instituty, které zasahují do různých oblastí práva a života 

fyzické osoby. Jednotlivé právní úpravy těmto institutům přiznávají více či méně důležitou 

roli. Nutno však poznamenat, že vzhledem k rozsahu výskytu, nikoliv zanedbatelnou. Jakákoli 

zásadní změna v oblasti trvalého pobytu by zajisté znamenala nutnost alternativ pro určování 

„místní příslušnosti“ či stanovení jiných kritérií pro nabytí daného práva či povinnosti.  

Je nutné zachovat výkon státní správy tak, aby nedocházelo k jejímu přetěžování a současně  

aby nebyly vytvořeny podmínky pro korupční jednání.  

Návrh věcného záměru je iniciován nejen s ohledem na skutečnost, že v minulosti byl 

současný zákon o evidenci obyvatel, již několikrát novelizován (zatím šestadvacetkrát). 
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Dalším důvodem ke zpracování nové právní úpravy je také skutečnost, že od 1. 1. 2009 

narostl počet občanů hlášených na úředních adresách (tj. na adrese sídla ohlašovny) o více jak 

100%. Zatímco k 1. 1. 2009 bylo na úředních adresách evidováno 164 423 občanů, k 1. 1. 

2015 stoupl tento počet na 375198 občanů (viz graf č. 1).2 Tento nežádoucí stav umožnila 

stávající právní úprava při aplikaci v praxi. Z výše uvedeného lze usuzovat, že institut úřední 

adresy je občany v některých případech zneužíván. Situace, kdy mají občané trvalý pobyt na 

adrese sídla ohlašovny, ztěžuje doručování písemností těmto fyzickým osobám. V případě, že 

písemnost nebude v sídle ohlašovny uložena k vyzvednutí, je třeba přistoupit k náhradnímu 

způsobu doručování veřejnou vyhláškou, což prodlužuje proces správního řízení a činí jej 

neefektivní a finančně nákladnější.  

Graf č. 1 Nárůst počtu občanů evidovaných k trvalému pobytu na úřední adrese 

 

 

 

 

d) Informační systém evidence obyvatel a údaje v něm vedené  

                                                 

2 Zdroj: Statistika MVČR, zpracovaná odborem správních činností na základě údajů z krajských úřadů 
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Evidence obyvatel je vedena v informačním systému, jehož správcem je ministerstvo. 

Samostatnou součástí informačního systému je registr rodných čísel. V informačním systému 

se vedou údaje o státních občanech České republiky, osobách, které pozbyly státní občanství 

České republiky, a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným 

zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.  

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;  

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, 

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, 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; je-li opatrovníkem ustanovena 

právnická osoba, vede se název a adresa sídla;  

j) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,  

k) jméno, popřípadě jména, 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 a datum narození a agendový identifikátor fyzické 
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osoby, pokud mu byl přidělen; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, vede 

se název a adresa sídla;  

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 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, místo a okres vzniku partnerství, 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 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) jméno, popřípadě jména, 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 manžela nebo partnera a datum jeho narození, a agendový identifikátor 

fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,  

o) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá 

přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, 

a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,  

p) o osvojenci údaje v rozsahu  

1. stupeň osvojení,  

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení 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;  
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5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo 

přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození 

osvojitele; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen,  

6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, 

jejich jméno, popřípadě jména, 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, 

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, 

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,  

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,  

u) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,  

v) poznámky k údajům. 

 
V informačním systému se o cizincích 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. 

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

rovněž jejich změny a záznamy o přístupech do informačního systému. 
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Zapisovateli údajů jsou krajské úřady, matriční úřady, ohlašovny, soudy prvního 

stupně. Zapisovatelé nesou zodpovědnost za správnost zapisovaných údajů, v případě zjištění 

nesouladu informují příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.  

Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční úřady 

a ohlašovny využívají pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel údaje  

ze základních registrů (zákon č. 111/2009 Sb.), z informačního systému a informačního 

systému katastru nemovitostí. Ministerstvo navíc využívá údaje vedené v informačních 

systémech provozovaných policií, a to o cizincích s povolením k pobytu na území České 

republiky a cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo 

doplňkové ochrany.  

V současné době je připravena novela zákona o evidenci obyvatel, která rozšiřuje 

rozsah údajů vedených v informačním systému.  

e) Výkon státní správy 

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel a rodných čísel v současné době 

vykonávají ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností  

a ohlašovny. 

f) Rodná čísla a registr rodných čísel 

Rodné číslo je důležitým identifikátorem fyzické osoby, která splňuje podmínky  

pro jeho přidělení. Rodné číslo určuje ministerstvo. Totéž rodné číslo nesmí být přiděleno 

více fyzickým osobám. Fyzická osoba je nositelem nejvýše jednoho rodného čísla. 

Rodným číslem se rozumí také rodné číslo splňující zákonnou definici, které bylo 

přiděleno na území Slovenské republiky před 1. lednem 1993.  

Registr rodných čísel je informační systém veřejné správy, který je samostatnou 

funkční částí informačního sytému evidence obyvatel. Správcem registru je ministerstvo. 

Registr rodných čísel tvoří veškerá určená rodná čísla podle tohoto zákona i podle dříve 

platných právních předpisů. Jsou v něm vedeny následující údaje:  
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a) důvod přidělení rodného čísla, 

b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,  

c) rodné číslo, 

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

e) důvod provedení změny rodného čísla, 

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, u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, místo a 

stát narození, na jehož území se narodil, 

i) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Věcný záměr se dotkne značného množství subjektů, což vypovídá o důležitosti 

institutu trvalého pobytu. Jejich okruh by nicméně neměl být oproti stávající právní úpravě 

rozšířen. Dotčenými subjekty budou všichni občané České republiky a cizinci, kteří jsou  

v příbuzenském vztahu k občanům. Občanům vznikne povinnost přihlásit se k trvalému 

pobytu podle místa jejich faktického pobytu. Vzhledem k tomu, že je předkládán návrh 

věcného záměru zákona z oblasti veřejného práva, budou dalšími dotčenými subjekty orgány 

státní správy a jiné subjekty veřejného i soukromého práva, které mají nějaký vztah 

k trvalému pobytu. Nově budou dotčenými subjekty statutární orgány kojeneckých a 

obdobných zařízení, které budou přihlašovat nalezence a děti narozené v režimu utajeného 

porodu k trvalému pobytu. Na adrese sídla ohlašovny budou moci občané, kterým bude 

zrušen údaj o místě trvalého pobytu, ať už na návrh či ze zákona, převzít oznámení o uložení 

zásilky a výzvy s poučením. V souvislosti s prováděním změn rodných čísel se stanoví 

příslušným orgánům rozhodovat o změně rodného čísla ve správním řízení.  
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1.5. Popis cílového stavu  

Cílový stav věcného záměru je eliminace problémů, které přináší stávající právní 

úprava a vytvoření komplexního právního předpisu oblasti evidence obyvatel a rodných čísel. 

Nová právní úprava si bere za cíl vyřešit problematiku občanů hlášených k trvalému pobytu 

na adrese sídla ohlašovny, a to zavedením ohlašovací povinnosti a zrušením vyžadovaného 

souhlasu vlastníka nemovitosti s přihlášením k trvalému pobytu a umožněním přihlásit se 

k trvalému pobytu v nebytovém prostoru, např. v ateliérech. Evidováním faktického místa 

pobytu dochází k přiblížení k soukromoprávní úpravě institutu bydliště. Změna charakteru 

institutu trvalého pobytu nebude mít vliv např. na osobní rozsah veřejného zdravotního 

pojištění. Již nebude možné, aby byl občan hlášen k trvalému pobytu na adrese sídla 

ohlašovny. V případě, že bude užívací právo k nemovitosti vedeno v katastru nemovitostí, 

nebude již občan povinen dokládat toto právo jiným způsobem. Ohlašovna si sama užívací 

titul ověří v katastru nemovitostí. V současné době není postup při provádění změny rodného 

čísla jednotný, z uvedeného důvodu dojde novou právní úpravou ke sjednocení dané 

problematiky. Všem nositelům rodného čísla by měla být dána možnost odvolat se proti 

rozhodnutí o změně rodného čísla.  

1.6. Zhodnocení rizik 

V případě, že nebude přijata nová právní úprava, lze předpokládat, že počet občanů 

evidovaných na adrese sídla ohlašovny v následujících letech nadále poroste a tyto občany 

nebude možné kontaktovat. Dále by nepřijetím navrhované úpravy nedošlo k odstranění 

rozporu mezi faktickým a evidovaným pobytem. Nejen správní orgány by nezískávaly údaje o 

faktickém místě pobytu občanů. Občanům by nebylo umožněno přihlásit se k trvalému pobytu 

v nebytovém prostoru, jakým je např. ateliér. Jde o nemovitost, která není určena k bydlení, 

ačkoli v ní občané žijí. Je jim tak znemožněno přihlásit se k trvalému pobytu, s čímž může 

souviset výkon volebního práva (např. volby do obecního zastupitelstva) a další práva spojená 

s trvalým pobytem. Pokud by nedošlo ke sjednocení praxe v provádění změn rodných čísel, 

nebylo by některým nositelům rodného čísla umožněno bránit se proti rozhodnutí o změně 

rodného čísla řádným opravným prostředkem.  
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2. Návrh variant řešení 

a) Z hlediska legislativního řešení 

Varianta nulová 

Varianta nulová spočívá v ponechání stávajícího stavu, tedy zákona o evidenci 

obyvatel. Zhodnocení stávající právní úpravy spolu s problémy, které v současnosti její 

aplikace přináší, je uvedeno v předchozích kapitolách, a proto není nutné analýzu stávajícího 

stavu na tomto místě znovu provádět. 

Varianta I 

 Tato varianta předpokládá novelizaci platné právní úpravy tak, aby byly odstraněny 

problémy vyvstávající v současné praxi. Bude nutné zavést některé nové instituty a provést 

změny institutů stávajících. Navrhovaná konkrétní řešení jednotlivých institutů jsou uvedena 

níže.  

Varianta II 

Možným řešením shora uvedené problematiky je přijetí nového zákona, kterým bude 

upravena oblast evidence obyvatel a rodných čísel způsobem odpovídajícím současným 

požadavkům a eliminujícím problémy vyvstávající z platné právní úpravy. Tento právní 

předpis předpokládá zavedení nových institutů, úpravu některých stávajících či převzetí těch, 

které se v praxi osvědčily.  Jejich konkrétní řešení, zhodnocení a následný výběr je uveden 

dále.  

b) Z hlediska úpravy institutu trvalého pobytu 

Varianta I 

 Tato varianta předpokládá ponechání úpravy institutu trvalého pobytu způsobem 

uvedeným v platné právní úpravě, tedy na základě principu evidenčního. Občanovi nebude 

uložena povinnost zdržovat se v místě svého trvalého pobytu, ani přihlásit se k trvalému 
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pobytu na adresu objektu, ve kterém fakticky bydlí. Údaj o adrese místa trvalého pobytu bude 

mít pouze charakter evidenční, nikoli faktický, proto se bude moci od skutečného pobytu 

občana lišit.  

Varianta II 

Variantou II je úprava institutu trvalého pobytu na základě principu ohlašovacího. 

Občan bude mít povinnost přihlásit se k trvalému pobytu v místě, kde se fakticky zdržuje 

(s výjimkou pobytů rekreačních, studijních, pracovních a léčebných.). Předpokládá se, že 

občan si trvalý pobyt zvolí v místě, kde má v úmyslu se trvale zdržovat a kde má rodinu nebo 

zaměstnání a kde skutečně bydlí. Získá-li občan užívací titul, bude nejen jeho povinností, ale 

zároveň právem se na jím zvoleném místě k trvalému pobytu přihlásit, přičemž nebude možné 

mu v tom nijak bránit.  

c) Z hlediska evidování občanů nemajících možnost přihlásit se k trvalému pobytu 

Varianta I 

Jak bylo zmíněno výše, v současnosti jsou občané, kteří nemají možnost přihlásit se 

k trvalému pobytu (skuteční bezdomovci), dále ti, kteří nezískají po přestěhování souhlas 

oprávněné osoby k přihlášení k trvalému pobytu nebo ti, kteří tak z různých důvodů nechtějí 

učinit, evidováni s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny.  Tato varianta navrhuje, aby 

skupina občanů hlášených k trvalému pobytu na úřední adrese byla evidována v informačním 

systému bez údaje o trvalém pobytu (včetně skutečných bezdomovců). Místní příslušnost 

bude určena podle adresy posledního pobytu občana, ze zákona se občanům bez trvalého 

pobytu zřídí doručovací adresa, která bude na adrese sídla obecního úřadu. Trvalý pobyt 

prvotně vznikne podle místa trvalého pobytu jednoho z rodičů, tedy ze zákona. V případě 

utajovaných porodů budou narození občané vedeni bez trvalého pobytu. V tomto případě 

bude stanovena lhůta pro přihlášení k trvalému pobytu podle místa jejich skutečného pobytu 

(kojenecké ústavy apod.). 
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Varianta II 

Varianta II navrhuje vyřešit problém občanů nemajících možnost přihlásit se 

k trvalému pobytu zavedením institutu fiktivní adresy. Fiktivní adresa bude institut odlišný od 

trvalého pobytu a bude to údaj o adrese sídla ohlašovny evidovaný v informačním systému a 

sloužící pouze k určení místní příslušnosti státních orgánů a pro doručování oznámení o 

uložení zásilky a výzvy s poučením občanům. S fiktivní adresou budou spojena práva, která 

budou vyplývat ze zvláštních právních předpisů. 

d) Z hlediska institutu přechodného pobytu 

Varianta I 

Tato varianta zavádí povinnost občanů hlásit přechodný pobyt, a to u pobytů mimo 

místo trvalého pobytu, které přesáhnou dobu delší 90 dnů. Přechodný pobyt se navrhuje zřídit 

pro účely dlouhodobých pracovních, rekreačních, studijních či léčebných pobytů (léčebny 

dlouhodobě nemocných). Svým charakterem se od trvalého pobytu bude lišit zejména tím, že 

občan nemá v úmyslu se na adrese přechodného pobytu zdržovat trvale, ale pouze po dobu, po 

kterou trvá účel, kvůli kterému byl přechodný pobyt nahlášen, to znamená např. po dobu 

studia, po dobu trvání zaměstnání apod. Bude se jednat také o oprávněné uživatele více 

nemovitostí, kteří v nich střídavě tráví svůj čas, např. jde o chataře, kteří léto tráví na chalupě 

a zimu ve městě. Občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebude moci být 

přihlášen k přechodnému pobytu. Přechodný pobyt se bude hlásit na ohlašovně v územním 

správním obvodu, kde se nachází nemovitost, v níž si občan hlásí přechodný pobyt.  

Varianta II 

Varianta II předpokládá nezavádění nového institutu přechodného pobytu. Občané 

budou mít povinnost hlásit se pouze k trvalému pobytu, a to podle místa jejich faktického 

pobytu. V případě, že se budou zdržovat déle na adrese odlišné od adresy trvalého pobytu, 

přihlásí se v tomto místě k trvalému pobytu. Pokud se bude jednat o krátkodobý pobyt mimo 

místo jejich trvalého pobytu, budou si moci zřídit jiné instituty zaručující možnost doručování 

(např. navrhovaná varianta adresy pro doručování nebo zřízení datové schránky), čímž se i 

v tomto případě stanou zastižitelnými. 
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e) Z hlediska hlášení k pobytu v bytových a nebytových prostorách 

Varianta I 

Tato varianta spočívá v hlášení k pobytu pouze v prostorách určených k bydlení, jako 

je tomu v platné právní úpravě. 

Varianta II 

Varianta II navrhuje možnost přihlásit se k pobytu v nebytovém prostoru, např. 

v ateliérech či studiích. Jde o nemovitost, která není určena k bydlení, ačkoli v ní občané 

fakticky žijí. Do této kategorie patří dále také např. maringotky nebo hausbóty. 

f) Z hlediska zavedení adresy pro doručování 

Varianta I 

Na základě této varianty občanovi nebude umožněno zřídit si adresu pro doručování 

v informačním systému, jelikož v současné době může využít možnosti nechat si zřídit 

datovou schránku.  

Varianta II 

Varianta II navrhuje zachování možnosti občana zřídit si adresu pro doručování. Na 

tuto adresu, která bude vedena v informačním systému pomocí referenční vazby na základní 

registr územní identifikace, adres a nemovitostí, budou doručovány písemnosti podle 

zvláštního právního předpisu.  

g) Z hlediska zřízení datové schránky pro vybranou skupinu osob 

Varianta I 

Datová schránka bude jako dosud pro fyzické osoby nepovinná a zřízená bude na 

pouze žádost občana.  
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Varianta II 

 Občanům, kteří budou evidováni s adresou trvalého pobytu v nebytových prostorech, 

bude ze zákona zřízena datová schránka. Přístup k ní bude zajištěn na jednotlivých obecních 

úřadech. 

h) Z hlediska rodných čísel a registru rodných čísel 

Varianta I 

 Rodná čísla jako identifikátor fyzické osoby v informačních systémech veřejné správy 

budou zrušena. Konkrétní dopady tohoto řešení předpokládají vypracování detailní analýzy 

této problematiky, nicméně je zcela jasné, že tato zásadní změna bude mít značný dopad na 

celou státní správu a širokou společnost. 

Varianta II 

 Tato varianta počítá i nadále s přidělováním a využíváním rodných čísel s tím, že 

v budoucnu je navrhováno zpracovat materiál týkající se otázky zachování rodných čísel 

podle obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Tento materiál by přinesl 

vyřešení osudu rodných čísel a případně by stanovil datum ukončení přidělování a využívání 

rodných čísel. 

3. Výběr variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů variant řešení 

Vyhodnocení nákladů a přínosů (kapitola 3.3) je provedeno především z hlediska 

navrhovaných změn řešení ve variantách, což je výchozím základem pro jakékoli další 

hodnocení dopadů regulace.  

3.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

a) Zhodnocení variant řešení z hlediska legislativního řešení 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že se nejeví vhodná nulová varianta, 

jelikož stávající právní úprava je založena zejména na principu svobody volby k přihlášení k 
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trvalému pobytu, což v praxi přináší řadu problémů. Varianta I spočívá v novelizaci 

stávajícího zákona o evidenci obyvatel. Nedoporučuje se provádět dílčí novelu některých 

zásadních institutů, které zasáhnou do velkého rozsahu právních předpisů. Rovněž novelizace, 

která by spočívala pouze v některých drobných úpravách, by mohla učinit zákon 

nepřehledným, Je třeba zásadních změn, které není možné vyřešit pouhou novelizací i 

s ohledem na skutečnost, že by se jednalo již o několikátou novelizaci zákona. Zvažovaný 

nový právní předpis má být založen na zcela jiné koncepci, než na které je postaven 

dosavadní zákon a umožní tak reagovat na současné nedostatky a problémy. Ze stavu 

popsaného v předchozích kapitolách v oblasti právní úpravy evidence obyvatel a rodných 

čísel (a s ní souvisejících problémů, které je nutno řešit) vyplývá, že jediným řešením je přijetí 

zcela nové právní úpravy a navrhujeme variantu II. 

b) Zhodnocení variant řešení z hlediska úpravy institutu trvalého pobytu 

Problémy související s platnou právní úpravou institutu trvalého pobytu není nutné na 

tomto místě znovu zmiňovat a úprava trvalého pobytu na základě principu evidenčního se jeví 

jako neudržitelná. Varianta II spočívá v přijetí zcela nové právní úpravy trvalého pobytu, 

která bude znamenat zásadní změnu zavedením povinnosti hlásit trvalý pobyt podle 

skutečného pobytu fyzické osoby. Povinnost vznikne občanovi, který se k trvalému pobytu 

hlásí. Tato varianta si klade za cíl sjednotit skutečný pobyt občana s trvalým pobytem, který je 

k jeho osobě evidován v informačních systémech veřejné správy. Dojde ke sblížení právní 

úpravy veřejného práva se soukromoprávní úpravou uvedenou v občanském zákoníku, kdy se 

bydlištěm rozumí místo, kde se občan zdržuje s úmyslem žít tam. Předpokládá se, že občan si 

trvalý pobyt zvolí v místě, kde má v úmyslu se trvale zdržovat a kde má rodinu nebo 

zaměstnání a kde skutečně bydlí. S ohledem na výše uvedené navrhujeme variantu II. 

c) Zhodnocení variant řešení z hlediska evidování občanů nemajících možnost 

přihlásit se k trvalému pobytu 

Problematika občanů evidovaných v informačním systému s úřední adresou se stala 

palčivým problémem současné praxe na úseku evidence obyvatel. Jelikož bude stanovena 

povinnost přihlásit se k trvalému pobytu podle faktického místa pobytu a současně bude 

nesplnění této povinnosti sankcionováno, nepředpokládá se přijetím řešení uvedeného ve 
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variantě I početně vysoká skupina osob evidovaných v informačním systému bez údaje o 

trvalém pobytu. Tito občané by byli motivováni k tomu, aby se k trvalému pobytu přihlásili 

zejména proto, aby mohli využít svá občanská práva a oprávnění plynoucí ze zvláštních 

právních předpisů spojená s institutem trvalého pobytu. Tito občané se buď skutečně nemají 

kam přihlásit k trvalému pobytu, nebo nedodrží povinnost přihlásit se k trvalému pobytu 

v místě, kde se skutečně zdržují. Většina občanů evidovaných na adrese sídla ohlašovny má 

ve skutečnosti bydliště, kde se zdržuje. Fakt, že by byli vedeni bez údaje o trvalém pobytu, by 

je měla motivovat k tomu, aby svou povinnost splnili. Jiné zvláštní právní předpisy totiž 

s institutem trvalého pobytu pojí určitá práva, která občan využívá. Pokud by se občan 

k trvalému pobytu nepřihlásil, nebude taková práva moci využívat. Zejména by se mohlo 

jednat o živnostenské oprávnění fyzických osob a pobírání různých sociálních dávek. Tyto 

okolnosti zabrání tomu, aby o sobě občan účelově tvrdil, že je „bezdomovec“, který nemá 

možnost se přihlásit do žádné nemovitosti k trvalému pobytu. Připravil by se tím o benefity 

spojené s trvalým pobytem.  

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

ani se nezajímá o nabízenou pomoc. V březnu 2011 proběhlo sčítání bezdomovců, jehož 

cílem bylo zjistit počet bezdomovců, kteří využívají služeb azylových center apod. Byly 

získány údaje o cca 12 000 bezdomovcích. 3 V takových případech by bylo možné navrhnout, 

aby se např. místní příslušnost v některých zvláštních právních předpisech stanovila podle 

adresy posledního místa trvalého pobytu.  

Nicméně toto nastíněné řešení vyvolává další, ještě zásadnější otázky. Jedním ze 

základních práv je výkon volebního práva. Bylo zvažováno, že by pro občany bez trvalého 

pobytu bylo možné zřídit zvláštní volební okrsek v místě posledního trvalého pobytu 

v případě velkých měst nebo by mohli být přiřazeni do volebního okrsku podle poslední 

adresy trvalého pobytu, a to bez ohledu na to, zda adresa trvalého pobytu byla zrušena z moci 

úřední, nebo na základě žádosti. V současné době občané, kteří jsou hlášeni k trvalému 

pobytu na adrese, kde se ve skutečnosti nezdržují, vykonávají své volební právo při volbách 

                                                 

3 zdroj: http://www2.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/vysledky_scitani_bezdomovcu 
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do zastupitelstva obce v obci, ke které nemají již žádný jiný vztah. Nemusejí tedy ani projevit 

zájem k volbám jít, nebo naopak mohou ovlivňovat volební výsledky, i když se v obci již léta 

nezdržují. V případě, že by občan mohl být veden v informačním systému bez údaje o adrese 

místa trvalého pobytu, nemohl by takového občana žádný obecní úřad zapsat mezi voliče, 

neboť vedení stálých seznamů voličů obecními úřady je založeno na trvalém pobytu voliče v 

obci. Vázanost volebního práva na zápis do seznamu voličů reflektuje jeden z ústavních 

principů, na kterých je založeno konání voleb, a to rovnost volebního práva, kdy je třeba 

zajistit, aby tentýž volič (vedle toho, že jeho hlas má stejnou váhu) mohl hlasovat pouze 

jednou. V praxi by se také mohlo stát, že by část občanů měla velmi ztížený přístup k jejich 

ústavnímu právu – volit, popřípadě by v některých případech volit ani nemohli. Na základě 

výše uvedeného není možné řešení navrhované ve variantě I přijmout. 

Varianta II předpokládá zavedení institutu fiktivní adresy, což je institut odlišný od 

trvalého pobytu. Občan, který je přihlášen k trvalému pobytu, nemůže mít současně fiktivní 

adresu. Nicméně na základě fiktivní adresy budou všem občanům zaručena ústavní práva a 

možnost doručení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením občanům. S fiktivní 

adresou budou spojena také práva, která budou vyplývat ze zvláštních právních předpisů. 

Navrhujeme proto variantu II jako nejvhodnější řešení pro evidování občanů nemajících 

možnost přihlásit se k trvalému pobytu. 

d) Zhodnocení variant řešení z hlediska institutu přechodného pobytu 

V případě zavedení institutu přechodného pobytu by evidence obyvatel byla vhodně 

doplněna o další typ pobytu vedle pobytu trvalého. Na základě výše uvedeného výběru 

varianty navrhující stanovení povinnosti občanům hlásit se k trvalému pobytu, by bylo možné 

evidovat i pobyty občanů mimo místo jejich trvalého pobytu, které přesáhnout dobu delší než 

90 dnů, ale občané se zde nechtějí zdržovat natrvalo. Evidence obyvatel by díky tomu byla 

přesnější a aktuální. K naplnění cíle zastižitelnosti občana je však možné využít i jiné 

instituty, např. navrhovanou variantu adresy pro doručování nebo datovou schránku. Institut 

přechodného pobytu by tak byl pouze jiným pojmem pro doručovací adresu se stejným 

obsahem. Povinnost hlásit se k přechodnému pobytu se tak jeví jako zbytečná administrativní 

zátěž pro občany (zde je zřetelná i zátěž finanční) i ohlašovny. Tato varianta by byla i 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZQBE2LM)



38 

 

 

finančně nákladnější a vyžádala by si rozsáhlejší úpravy informačních systémů (evidence 

přechodného pobytu v základním registru obyvatel, informačním systému evidence obyvatel). 

Přikláníme se proto k variantě II. 

e) Zhodnocení variant řešení z hlediska hlášení k pobytu v bytových a nebytových 

prostorách 

Na základě výše uvedeného výběru nejvhodnějšího řešení z hlediska charakteru 

institutu trvalého pobytu, a to zavedení povinnosti občanům hlásit se k trvalému pobytu podle 

místa jejich faktického pobytu, je nutné zvážit také další otázky s tím spojené. Je zřejmé, že 

v případě hlášení trvalého pobytu v nebytových prostorech bude umožněno občanům hlásit se 

k trvalému pobytu nejen v tzv. ateliérech či studiích, ale i do rekreačních objektů, obchodních, 

skladových, provozních a dalších nebytových prostor, a to bez jakékoli vazby na to, zda jsou 

tyto prostory pro bydlení vhodné nebo ne. Účelem právní úpravy na úseku evidence obyvatel 

je evidovat trvalý pobyt občana v místě, kde se skutečně zdržuje. Neklade si za cíl vyřešit 

důstojnost podmínek bydlení pro fyzické osoby. Evidováním faktického místa pobytu dojde 

k přiblížení k soukromoprávní úpravě institutu bydliště. Proto se navrhuje přijetí varianty II, 

tedy umožnit hlásit se k trvalému pobytu v prostoru, který má číslo popisné či evidenční, nebo 

parcelní číslo.  

f) Zhodnocení variant řešení z hlediska zavedení adresy pro doručování 

Jedním z cílů tohoto materiálu je snaha o dosažitelnost a dohledatelnost každého 

občana. Přestože je výše doporučeno zakotvit v právní úpravě povinnost hlásit se k trvalému 

pobytu podle faktického místa pobytu, může nastat situace, kdy občan dočasně pobývá mimo 

místo svého trvalého pobytu. V takovém případě je žádoucí, aby byl upraven institut 

umožňující jeho zastižitelnost i za této situace. Možnost zřízení datové schránky není možné 

v tomto případě využít i přesto, že se jedná o efektivní způsob komunikace. Tato moderní 

možnost doručování s sebou nese i nároky na odpovídající technické vybavení, kterým by 

museli disponovat všichni občané, pokrytí celého území České republiky připojením k 

internetu a v neposlední řadě také na jistou úroveň počítačové gramotnosti. Klasický způsob 

doručování v listinné podobě je s ohledem na výše uvedené vhodnější variantou. 

Doporučujeme proto variantu II. 
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g) Zhodnocení variant řešení z hlediska zřízení datové schránky pro vybranou skupinu 

osob 

Na úseku evidence obyvatel je možné vytipovat „rizikovější“ skupinu osob z hlediska 

zastižitelnosti, a sice osoby, kterým se navrhuje umožnit přihlásit se k trvalému pobytu 

v nebytovém prostoru, kterým může být tzv. ateliér či studio, ale také maringotka či hausbót. 

V některých případech je tak možnost doručování do klasických poštovních schránek značně 

ztížena.  Datové schránky představují efektivnější způsob komunikace - doručování (přijímání 

a podávání) úředních dokumentů, což má za následek rychlejší, levnější a spolehlivější 

veřejnou správu. V souladu se snahou zajistit dosažitelnost co nejvyššího počtu občanů se 

zavedení povinnosti zřídit výše uvedené skupině osob datovou schránku jeví jako vhodnější 

varianta. O skutečnosti, že jim je datová schránka zřízena, musí být občané vyrozuměni. 

Přikláníme se tedy k variantě II. 

h) Zhodnocení variant řešení z hlediska rodných čísel a registru rodných čísel 

Rodná čísla jsou významným identifikátorem fyzické osoby, který svou konstrukcí 

umožňuje rozpoznat, zda je nositel rodného čísla žena, nebo muž. Tato skutečnost může být 

vnímána jako problém při ochraně osobních údajů. Z uvedeného důvodu již v současné době 

mezi sebou jednotlivé informační systémy komunikují prostřednictvím agendového 

identifikátoru fyzické osoby (dále také jen „AIFO“), který je neveřejný a pro každou agendu 

odlišný. Vyvstává tak otázka, zda nadále setrvat u přidělování a využívání rodných čísel.  

Většina významných informačních systémů veřejné správy funguje na bázi rodného 

čísla jako jednoznačného identifikátoru fyzické osoby. Kromě agendového informačního 

systému evidence obyvatel se jedná například o „Celostátní registr plátců DPH“, nebo 

„Národní zdravotnický informační systém" „Registr pojištěnců“ a rovněž informační systémy 

soukromých subjektů (např. banky, pojišťovny, telefonní operátoři, atd.). Rodné číslo jakožto 

datový prvek je součástí informačního systému o datových prvcích, který byl vyvinut v 

souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Datové prvky jsou pro orgány 

veřejné správy a jejich informační systémy závazné. Z tohoto důvodu by úprava informačních 

systémů veřejné správy v souvislosti se zrušením rodných čísel znamenala značnou finanční 
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zátěž pro státní rozpočet. Rodné číslo jako jednoznačný identifikátor fyzické osoby je hojně 

využíváno i v soukromém sektoru. 

Jelikož ministerstvo generuje rodná čísla, umožňuje tím i jejich využívání. Nicméně i 

s ohledem na skutečnost, že efektivnějším číselným identifikátorem, který je „viditelný“ a 

občanem či jinými orgány využitelný, je číslo dokladu, doporučujeme variantu II. V případě 

ztráty osobního dokladu, ve kterém je uvedeno rodné číslo, hrozí jeho zneužití. Číslo dokladu 

je v tomto směru ideálním řešením, neboť při ztrátě nebo odcizení dokladu se jeho číslo 

zneplatní a vydá se doklad s novým číslem. 

Stanoví se, že rodná čísla budou přidělována a umožní se jejich využívání. 

V budoucnu bude vypracován materiál podle obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA), který zhodnotí přínosy a zápory rodných čísel a popřípadě určí datum, kdy dojde 

k ukončení přidělování i využívání rodných čísel. Bude pak na vzájemné shodě s ostatními 

rezorty, zda půjde o řády desítek let. Nedoporučujeme variantu I, mohlo by jít o velký zásah 

do činnosti orgánů veřejné správy.  

3.2. Identifikace nákladů a přínosů 

Náklady 

Přijetí zcela nové právní úpravy v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel s sebou 

přinese nové úkoly pro některé subjekty státní správy. Položková skladba informačního 

systému a základního registru obyvatel bude rozšířena o fiktivní adresu (cca 5 milionů). 

Další jednorázové náklady vzniknou státu v souvislosti s výměnou občanských 

průkazů těch občanů, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny a dalších 

občanů, kteří budou hlásit změnu trvalého pobytu, aby splnili svou zákonnou povinnost, a 

současně jsou držiteli občanského průkazu s údajem o adrese trvalého pobytu (od 1. 1. 2017 

není údaj o adrese trvalého pobytu povinným údajem na občanském průkazu).  

Příslušným výdejovým místům, která provádějí změnu rodných čísel, se náklady 

navýší o výdaje související s úkony ve správním řízení o změně rodného čísla, které je již 
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zapsané v informačním systému a matriční knize (doručování písemností, vystavení 

rozhodnutí, apod.).  

Lze předpokládat, že v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vzniknou další 

náklady třetím stranám, a to s ohledem na nutnou změnu ostatních právních předpisů, které 

pracují s termínem trvalý pobyt, které však v této chvíli nelze kvantifikovat. Rovněž 

předpokládáme, že v souvislosti s rozšířením položkové skladby informačního systému 

evidence obyvatel a základního registru obyvatel, dojde k úpravě jiných informačních 

systémů, které budou chtít údaj o fiktivní adrese využívat, např. půjde o informační systémy 

Ministerstva práce a sociálních věcí, informační systémy Policie ČR a základních registrů. 

Jelikož nelze dopředu stanovit, jakých informačních systémů se změna dotkne a v jakém 

rozsahu, nelze ani předběžně vyčíslit náklady s tím spojené.  

V souvislosti se zrušením trvalého pobytu občanů na adrese sídla ohlašovny nebo na 

místě, kde se nezdržují, a jejich přihlášením k trvalému pobytu podle faktického místa pobytu 

lze pouze odhadnout možné finanční náklady na výměnu občanských průkazů, neboť nelze 

jednoznačně určit kolik občanů skutečně bydlí na jiné adrese, než má hlášený trvalý pobyt. Při 

povinnosti hlásit trvalý pobyt podle skutečného pobytu, bude stanovena dvouletá lhůta, v níž 

se občané budou muset přihlásit k trvalému pobytu v místě, kde se skutečně zdržují. Během 

této dvouleté lhůty bude probíhat výměna občanských průkazů. Za rok 2014 bylo vydáno cca 

1 400 000 občanských průkazů. Odhadem lze vyčíslit náklad na výměnu občanských průkazů 

občanů, kteří bydlí na jiné adrese, než adrese místa trvalého pobytu částkou cca 30 mil. Kč. 

Lze předpokládat, že někteří občané si od 1. 1. 2017 požádají o občanský průkaz bez 

evidování adresy trvalého pobytu, takovým občanům se občanským průkaz z důvodu hlášení 

změny trvalého pobytu měnit nebude.  

K 1. 1. 2015 bylo na úředních adresách ohlašovny evidováno 375 198 občanů. V této 

souvislosti je třeba uvést, že část z těchto občanů by si musela vyměnit občanský průkaz i z 

jiných důvodů, například z důvodu změny rodinného stavu, konce platnosti občanského 

průkazu nebo z důvodu změny místa trvalého pobytu. Přesto finanční náklady na uvedenou 

výměnu občanských průkazů v průběhu dvou let mohou dosáhnout částky cca 35 mil. Kč za 

předpokladu, že budou vyměněny občanské průkazy všech těchto občanů. Při výpočtu 
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nákladů na výměnu občanských průkazů se vycházelo z ceny pro výrobu občanského průkazu 

pro rok 2015. Tato cena je ovšem nastavena při minimálním odběru občanských průkazů. 

Celková částka odhadovaných nákladů na výměnu občanských průkazu tedy činí 65 mil. Kč.  

Tabulka č. 1 - Přehled nákladů  

evidování fiktivní 
adresy

MV

TABULKA NÁKLADŮ
KOMU VZNIKNOU VÝŠE NÁKLADŮDRUH NÁKLADŮ

5 mil

celkové náklady 70 mil

výměna občanských 
průkazů

MV 65 mil

 

Přínosy 

Nově navrhovaná právní úprava znamená regulaci počtu občanů hlášených k trvalému 

pobytu na adresách sídel ohlašoven, a tím prakticky vymizení „úředních bezdomovců“. Tím, 

že se nově umožní občanům přihlásit se k trvalému pobytu podle místa skutečného pobytu i 

do objektu, který není určen k bydlení, včetně faktu, že nikdo nemůže občanovi bránit ve 

splnění jeho zákonné povinnosti, povede ke snížení počtu obyvatel, kteří jsou evidováni v 

informačním systému s úřední adresou. Skuteční bezdomovci budou evidováni s fiktivní 

adresou. Návrh umožní spravedlivé rozdělení příspěvku na výkon státní správy obcím a 

statistická a geografická data se více přiblíží skutečnému stavu. Tím, že bude zavedena 

povinnost hlásit se k trvalému pobytu v místě, kde se občan fakticky zdržuje, dojde ke 

zpřesnění evidence obyvatel oproti stávajícímu stavu. Trvalý pobyt bude faktickým místem 

pobytu občana, a tudíž bude ve většině případů údaj o trvalém pobytu totožný s údajem o 

bydlišti podle nového občanského zákoníku. Dále občan nebude muset dokládat vlastnictví 

nemovitosti, aby se mohl přihlásit k trvalému pobytu.  

Současně se předpokládá příjem do rozpočtu ohlašoven ze správního poplatku za 

podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Správní poplatek za návrh na zrušení 

údaje o místu trvalého pobytu ve výši 300 Kč za každého občana v podání návrhu na zrušení 
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údaje o místu trvalého pobytu, přinese obcím příjem cca 15 milionů Kč ročně při průměrném 

ročním počtu 50 tisíc zrušených údajů o místu trvalého pobytu. Občanům je stanovena 

povinnost se v 2leté lhůtě přihlásit k trvalému pobytu podle faktického místa pobytu. Pokud 

dojde během těchto prvních 2 let k rušení údaje o místu trvalého pobytu, předpokládáme 

příjem do rozpočtu ohlašoven přibližně 30 milionů.  

Přijetí nové právní úpravy s sebou přinese přesnější evidenci trvalých pobytů v 

informačním systému. Exekutoři, kteří budou oprávněni využívat údaj o adrese místa trvalého 

pobytu, získají aktuální údaj o tom, kde se dlužník trvale zdržuje a nemělo by tak docházet k 

neoprávněným mobiliárním exekucím. 

Nově se navrhuje pregnantně stanovit změny rodných čísel v taxativních případech ve 

správním řízení, což dá nositelům rodných čísel možnost odvolání proti změně rodného čísla. 

Ministerstvo nadále umožní využívání rodných čísel s tím, že bude záležet na jednání 

s ostatními rezorty, kdy a zda dojde k ukončení přidělování a využívání rodných čísel. 

3.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Celkové finanční náklady jsou uvedeny v tabulce č. 1 – Přehled nákladů. Finančním 

přínosem bude zejména příjem ze správního poplatku za podání žádosti o zrušení údaje o 

místu trvalého pobytu ve výši přibližně 30 milionů během stanovené dvouleté lhůty a za 

ukončení trvalého pobytu. Výdaje budou realizovány v rámci rozpočtovaných finančních 

prostředků dotčených kapitol státního rozpočtu Ministerstva vnitra a Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního. 

Na základě výše uvedeného vyhodnotil předkladatel jako nejvhodnější variantu 

legislativního řešení přijetí zcela nového zákona o evidenci obyvatel s výše 

navrhovanými nejvhodnějšími způsoby řešení jednotlivých institutů, pro nějž je 

zpracován návrh věcného řešení (část C). 
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3.4. Implementace doporučené varianty a vynucování  

Implementace 

Implementace doporučeného legislativního řešení si vyžádá úpravu některých 

právních předpisů, které jsou zmíněny v části 1.3. Popis existujícího právního stavu v dané 

oblasti. Přechod na nový režim, tedy povinnost hlásit trvalý pobyt tam, kde se skutečně bude 

občan zdržovat, budou řešit přechodná ustanovení v novém zákoně.  

Úspěšná implementace doporučované varianty bude založena na splnění několika 

základních podmínek: 

1. dostatečná legisvakanční lhůta mezi schválením zákona (vyhlášením ve Sbírce 

zákonů) a nabytím účinnosti z důvodu dostatečného časového prostoru pro přípravu všech 

správních orgánů,  

2. podrobně a jednoznačně nastavená přechodná ustanovení upravující přechod z 

původní legislativy na nový zákon,  

3. informovanost a osvěta pro nejširší spektrum adresátů zákona o možnostech  

a povinnostech, které obsahuje. 

Vynucování 

Navrhovaný zákon bude představovat zvláštní úpravu za odpovědnosti za přestupky  

a jiné správní delikty. Zákon stanoví podmínky odpovědnosti za porušení právních povinností 

uložených novou právní úpravou fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě. Pokud se 

tedy tyto osoby dopustí přestupku či jiného porušení své povinnosti, to znamená, že se dopustí 

společensky škodlivého protiprávního jednání, které je v zákoně za přestupek výslovně 

označeno, nejde-li o trestný čin, jejich odpovědnost se posoudí podle zákona o evidenci 

obyvatel a rodných číslech. Podle tohoto zákona se jim také uloží správní trest, budou-li 

uznány vinnými z přestupku. Nově vznikne občanovi povinnost přihlásit se k trvalému pobytu 

do 15 kalendářních dnů od jeho změny. Rovněž vzniká nová povinnost vlastníkům 
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nemovitosti a oprávněným osobám umožnit přihlášení k trvalému pobytu do nemovitosti, 

kterou přenechávají do užívání.  

3.5. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy a její realizace v praxi bude prováděn 

průběžně v rámci vlastní činnosti ministerstva. Přezkum účinnosti bude prováděn také v rámci 

aplikační praxe ze strany samotných správních orgánů, které se budou novou právní úpravou 

řídit. 

3.6. Konzultace a zdroje dat 

S ohledem na specifickou oblast navrhované regulace probíhal konzultační proces 

standardním způsobem. Jako metodické orgány byly osloveny krajské úřady. Na základě 

tohoto podnětu obdrželo ministerstvo náměty k předkládanému věcnému záměru zákona  

od některých krajských úřadů, magistrátů a městských úřadů. Konzultace byly rovněž 

provedeny se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR a kanceláří 

Veřejného ochránce práv. 

 

B. PROBLEMATIKA POBYTU VE STÁTECH EU 

V rámci zpracovávání věcného záměru byly jedním z inspirativních zdrojů zkušenosti, 

postupy a řešení uvedené agendy v jednotlivých státech Evropské unie.  

Ministerstvo oslovilo kompetentní zástupce členských států Evropské unie 

prostřednictvím Stálého zastoupení České republiky v Bruselu s cílem zjistit, jaké jsou  

v jednotlivých státech EU druhy pobytů, zda je povinnost hlásit se k pobytu, případně jaké 

jsou stanoveny lhůty pro přihlášení se k pobytu. Odpovědi byly zapracovány do tabulky č. 2 - 

Přehled států EU, týkající se jednotlivých druhů pobytu.  

Na základě obdržených odpovědí lze konstatovat, že ve všech 19 státech, které zaslaly 

odpověď, existuje institut trvalého pobytu. Až na výjimky je upraven rovněž institut 
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přechodného pobytu. Většina států stanoví svým občanům povinnost hlásit se k trvalému  

či přechodnému pobytu ve stanovené lhůtě od 3 dnů až do 1 měsíce.  

Konkrétně ve státech Dánsko, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko a Švýcarsko existuje jak trvalý, tak přechodný pobyt. V Belgii je kromě 

těchto dvou typů pobytů ještě upraven pobyt evidenční a ve Finsku pobyt jiný. V Bulharsku  

a Řecku je evidován pobyt trvalý a jiný (skutečný), v Lotyšsku pak pobyt trvalý a evidenční. 

Orgánem příslušným k evidování pobytu občanů je ve většině případů orgán místní 

samosprávy, popř. ministerstvo prostřednictvím tohoto orgánu. V menší míře je výše 

zmíněným orgánem orgán policejní (policejní komisařství či ředitelství apod.), ministerstvo  

či centrální úřad registrace občanů. 

 

Tabulka č. 2. - Přehled států EU, týkající se jednotlivých druhů pobytu  

STÁT druhy pobytu Povinnost hlásit změnu – časový limit 

BELGIE 
trvalý                                                                                                                                                                                                                                     

přechodný                                                                                                                                                                                                                                               
evidenční 

ANO Během 8 pracovních dnů 

BULHARSKO 
trvalý                                                                                                                                                                                                                                                        

jiný (průběžný u cizince 1 
rok) 

ANO do 30 dnů ode dne změny pobytu 

DÁNSKO 
trvalý                                                                                                                                                                                                                                                        

přechodný (pokud je delší 
než 3 měsíce) 

ANO do 5 dnů 

ESTONSKO   ANO do 30 dnů 

FINSKO 
trvalý                                                                                                                                                                                                                                                   

přechodný                                                                                                                                                                                                                                     
jiný                                                                                                                                                                                                                                                     

ANO 

Trvalá změna adresy do 1 týdne po 
datu změny adresy. Dočasná změna 

musí být oznámena, pokud doba 
dočasného pobytu je delší než 3 

měsíce.  
FRANCIE   ANO   

CHORVATSKO trvalý                                                                                                                                                                                                                                                          
přechodný                                                    ANO 15 dní 

LITVA   ANO do 7 dnů 

LOTYŠSKO trvalý                                                                                                                                                                                                                                                            
evidenční                                                      ANO během 1 měsíce 
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MAĎARSKO 
trvalý (místo bydliště)                                                                                                                                                                                                                            

přechodný (místo pobytu, 5 
let) 

ANO do 3 dnů 

MALTA   ANO bez odkladu 

NĚMECKO trvalý                                                                                                                                                                                                                                                               
přechodný ANO 1 nebo 2 týdny, od 1. 5. 2015 2 

týdny podle federálního práva 
RAKOUSKO   ANO do 3 dnů 

RUMUNSKO trvalý (hlavní)                                                                                                                                                                                                                                              
přechodný (vedlejší) ANO Do 15 dnů jsou povinni požádat o 

ID doklad s novou adresou. 

ŘECKO trvalý                                                                                                                                                                                                                                                            
jiný NE   

SLOVENSKO trvalý                                                                                                                                                                                                                                                                     
přechodný ANO do 10 dnů od přestěhování 

SLOVINSKO trvalý                                                                                                                                                                                                                                                              
přechodný ANO 8 dnů, 3 dny u přechodného 

pobytu, to samé platí pro turisty 

ŠVÝCARSKO trvalý (sídlo)                                                                                                                                                                                                                                                                 
přechodný (pobyt) ANO přihlášení během 14 dnů, odhlášení 

nejpozději poslední den pobytu 
VELKÁ 
BRITÁNIE   ANO teprve bude stanoveno 

 

 

C.  NÁVRH VĚCNÉHO ŘEŠENÍ 

1. Úvod 

Cílem předkládaného návrhu věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných 

číslech (dále jen „věcný záměr zákona“) je nahradit stávající právní úpravu evidence obyvatel 

a rodných čísel, která nevyhovuje současným poměrům. 

Věcným záměrem zákona se mimo jiné nově navrhuje stanovit občanům povinnost 

hlásit změnu trvalého pobytu, nikdo nesmí občanovi bránit ve splnění jeho zákonné 

povinnosti. Část první zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech bude obsahovat úvodní 

ustanovení týkající se rozsahu subjektů vykonávajících státní správu, předmětu a působnosti 

tohoto zákona. V této části budou vysvětleny základní pojmy užívané v zákoně. 

Ve druhé části budou stanoveny zásady pro vedení informačního systému, rozsah 

vedených údajů, jakož i příslušní zapisovatelé a uživatelé údajů vedených v informačním 
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systému. Rovněž bude upraveno poskytování údajů z evidence obyvatel a registru rodných 

čísel oprávněným subjektům, uchovávání údajů a jejich kontrola tak, aby byl zajištěn soulad 

informačního systému se skutečným stavem a podklady, které slouží pro zápis do 

předmětného systému. S poskytováním údajů úzce souvisí i možnost občana požádat  

o zprostředkování kontaktu s jiným občanem na základě žádosti.  

Část třetí zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech bude upravovat problematiku 

trvalého pobytu. Bude stanoven postup při přihlašování k trvalému pobytu, hlášení jeho 

změny, zrušení a ukončení trvalého pobytu a jednotlivé povinnosti občanů případně jiných 

subjektů.  

V části čtvrté zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech bude upravena oblast 

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

rodných čísel. Budou stanoveny orgány, které budou rodná čísla přidělovat, jakož i působnost 

ministerstva na tomto úseku.  

Část pátá zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech se bude věnovat přestupkům a 

jiným správním deliktům na úseku evidence obyvatel a rodných čísel. 

V části šesté budou upravena ustanovení společná, přechodná a zmocňovací. 
 
Závěrečná a zrušovací ustanovení a účinnost budou v části sedmé.  

2. Obsah navrhované úpravy 

Členění zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech  

Část první – Obecná část  

1. Předmět právní úpravy  

2. Působnost zákona 

3. Výkon státní správy 

4. Výklad pojmů 
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Část druhá – Informační systém evidence obyvatel a registr rodných čísel 

1. Informační systém evidence obyvatel, registr rodných čísel, údaje v nich vedené 

2. Zápis, užívání a uchovávání údajů  

3. Využívání údajů a kontrola 

4. Kontrola údajů  

5. Poskytování údajů  

6. Zprostředkování kontaktu 

Část třetí – Trvalý pobyt a fiktivní adresa  

1. Přihlášení k trvalému pobytu 

2. Fiktivní adresa 

3. Hlášení změny trvalého pobytu 

4. Ukončení trvalého pobytu 

5. Zrušení trvalého pobytu 

Část čtvrtá – Rodná čísla  

1. Rodné číslo  

2. Přidělení rodného čísla 

3. Osvědčení rodného čísla  

4. Ověření rodného čísla  

5. Změna rodného čísla  

6. Potvrzení změny rodného čísla  

Část pátá – Přestupky a jiné správní delikty 

1. Přestupky 

2. Jiné správní delikty  

Část šestá - Společná, přechodná a zmocňovací ustanovení 

1. Povinnost zachovávat mlčenlivost 

2. Kontrolní činnost 

3. Přechodná ustanovení 
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4. Zmocňovací ustanovení 

Část sedmá – Zrušovací a závěrečná ustanovení 

1. Zrušovací ustanovení 

2. Účinnost 

 

2.1. Část první. Obecná část. 

2.1.1. Předmět právní úpravy 

Předmětem právní úpravy navrhovaného zákona je evidence obyvatel, trvalý pobyt, 

fiktivní adresa a rodná čísla. 

Zákon upraví informační systém, rozsah údajů, které se v něm vedou, dále se stanoví 

způsob a podmínky poskytování a využívání údajů jinými subjekty. Občané budou moci 

požádat o zprostředkování kontaktu. Zavádí se nová koncepce institutu trvalého pobytu. 

Předpokládá se zavedení povinného ohlášení trvalého pobytu, s čímž koresponduje sankce za 

porušení této povinnosti. Zjednodušuje se proces přihlášení k trvalému pobytu. Současně se 

rozšiřuje seznam údajů vedených v informačním systému, a to např. o fiktivní adresu. 

Doručovací adresa bude v informačním systému nově vedena pomocí referenční vazby na 

základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“).  

 Stanoví se postup při přidělování, ověřování, osvědčování a potvrzování změny 

rodných čísel, jakož i postup při provádění změny rodného čísla a případy, kdy ke změně 

nedojde. Registr rodných čísel bude i nadále samostatnou součástí informačního systému. 

Nově se v některých případech zavádí provádění změn rodných čísel na základě rozhodnutí 

vydaném ve správním řízení. Bude tedy docházet ke změně rodného čísla ze zákona a na 

základě rozhodnutí o změně rodného čísla.  

2.1.2. Působnost zákona 

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech se bude vztahovat na státní občany České 

republiky (dále jen „občan“), osoby, které pozbyly státní občanství České republiky a dále 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZQBE2LM)



51 

 

 

cizince, kteří jsou rodinným příslušníkem občana. V samostatné části informačního systému 

evidence obyvatel budou vedeny fyzické osoby, které jsou nositelem rodného čísla. Evidence 

cizinců a jejich pobytů je řešena v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů. Z uvedeného důvodu se na cizince vztahuje pouze 

část zákona, která upravuje ostatní údaje o nich vedené. 

V novém zákoně o evidenci obyvatel se předpokládá vést, stejně jako doposud, 

evidenci všech občanů, tj. nejen občanů s trvalým pobytem na území České republiky,  

ale i občanů, kteří ukončili trvalý pobyt a občanů, kteří nikdy trvalý pobyt na území České 

republiky neměli, pokud budou tyto informace k dispozici. Dále budou v samostatné části 

informačního systému vedeny osoby, které pozbyly státní občanství. Současně se povedou 

některé údaje o cizincích, kteří mají nějaký vztah k občanovi. Jedná se o rodiče, manžela, 

registrovaného partnera nebo dítě občana (dále jen „vedlejší osoby“). Rovněž se 

v samostatné části informačního systému, tzn. v registru rodných čísel, povedou i osoby, které 

budou mít přiděleno rodné číslo, ale nebudou vedeny přímo v informačním systému evidence 

obyvatel.  

2.1.3. Výkon státní správy 

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel a rodných čísel budou i nadále 

vykonávat ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady.  

Ministerstvo vnitra bude správcem informačního systému, metodickým orgánem pro 

krajské úřady a kontrolním orgánem výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel 

a rodných čísel. Současně bude příslušným orgánem pro zprostředkování kontaktu, 

přidělování, ověřování, osvědčování, potvrzování změn a změnu rodných čísel a pro 

poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel a registru rodných čísel. 

Krajské úřady budou z titulu své působnosti v oblasti státního občanství zapisovat  

do informačního systému údaje o fyzických osobách, u nichž došlo k nabytí či pozbytí státního 

občanství, jakož i údaje o jejich vedlejších osobách. Rovněž budou poskytovateli údajů, stejně 

jako ministerstvo.  
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Obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou zapisovateli údajů o občanech 

vedených v informačním systému, kteří nabyli státní občanství, pokud tyto údaje nebudou 

zapsány krajským úřadem. Současně budou příslušným orgánem k provádění oprav veškerých 

údajů vedených o obyvatelích. Nadále budou obecní úřady tzv. ohlašovnami, kde se bude 

hlásit změna trvalého pobytu. Ohlašovny budou rozhodujícím orgánem při rušení údaje o 

adrese trvalého pobytu. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností i ohlašovny budou 

subjektům údajů poskytovat údaje z informačního systému. 

2.1.4. Definice pojmů 

Pro účely nového zákona se navrhuje jednoznačně definovat některé pojmy užívané 

v zákoně. V definici osoby příbuzné jsou děti, kterými se rozumí jak děti manžela, nebo 

manželky, tak děti partnera, nebo partnerky.  

Zákonem budou definovány jednak pojmy, které se budou vyskytovat ve všech částech 

zákona, tj. například obyvatel, objekt, informační systém evidence obyvatel, dále pojmy, které 

budou pouze pro část týkající se hlášení k trvalému pobytu, což bude trvalý pobyt, fiktivní 

adresa, oprávněná osoba, osoba příbuzná, ale i pojmy, které jsou pro část týkající se rodných 

čísel, například registr rodných čísel a pojem rodného čísla, užívané rodné číslo, nakládání 

s rodným číslem, využívání rodného čísla aj. Navrhujeme, aby osobou příbuznou pro účely 

zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech byli otec, matka, děti, manžel/ka, partner/ka. 

Legální definice pojmů je předpokladem pro jednotnost zákona.  Objektem pro přihlášení 

k trvalému pobytu bude nemovitost, která je stavbou. Vydefinované pojmy budou užity v celém 

zákoně, čímž budou zajištěny jak jednotný výklad ustanovení zákona, tak i srozumitelnost pro 

jeho příjemce.  
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2.2. Část druhá. Informační systém evidence obyvatel a registr rodných 

čísel 

2.2.1. Informační systém evidence obyvatel, registr rodných čísel a údaje v nich 

vedené 

Evidence obyvatel bude vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož 

správcem je ministerstvo. Nedílnou součástí evidence obyvatel bude rovněž registr rodných 

čísel. Registr rodných čísel bude tvořen z veškerých vygenerovaných rodných čísel 

(přidělených i nepřidělených), povedou se další pomocné údaje (o nositeli rodného čísla,  

o výdejovém místu, důvodu přidělení nebo změny apod.), povede se obrazový záznam 

dokladu o rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení (má-li ho 

Ministerstvo vnitra k dispozici), nově se povede také obrazový záznam dokladu o rodném 

čísle, který vydá ministerstvo. Registr bude vytvářet technické podmínky pro přidělování, 

ověřování, osvědčování, změnu a potvrzování změn rodných čísel. Údaje zapsané 

do informačního systému evidence obyvatel podle dosavadních právních předpisů budou 

nadále součástí informačního systému evidence obyvatel vedeného podle nově navrhované 

právní úpravy.  

V rámci mezirezortního připomínkového řízení navrhl Úřad pro ochranu osobních 

údajů možnost, aby matrika občanů obce byla výchozím registrem veřejné moci, a to 

z důvodu, že občanem je fyzická osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu na území 

obce. Obec musí mít seznam svých členů, neboť jsou to členové obce, kteří vykonávají 

samosprávu, a obec potřebuje vědět, kteří občané to jsou. Obec by tedy byla správcem své 

databáze a plně by odpovídala za správnost zpracovávaných osobních údajů. Stát by byl 

zpracovatelem odvozené databáze z jednotlivých obecních informačních systémů. 

Předkladatel ani ostatní rezorty se s navrženým řešení neztotožnily. 

Vzhledem k tomu, že praxe ukázala nutnost vést základní údaje o občanech, navrhuje 

se i v novém informačním systému vést stejné údaje, jaké se vedou nyní např. jméno, příjmení, 

datum narození, pohlaví, adresa místa trvalého pobytu, údaje o rodinném stavu nebo 

registrovaném partnerství, státním občanství, apod. Občanský zákoník sice upravuje jméno 
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člověka, ale jelikož tvorbu a nabytí jména upravuje zákon o matrikách a nebylo nutné ho 

měnit, povede se v informačním systému údaj o jméně, příjmení a rodném příjmení. 

U údaje místo narození, úmrtí, uzavření manželství nebo vzniku registrovaného 

partnerství bude i nadále vedeno místo podle nového názvu podle územního členění státu a 

dále se původní název místa povede v historii osoby. U vedlejších osob, budou vedeny např. 

údaje o jméně, příjmení, státním občanství, údaj o datu narození, i když bude mít přiděleno 

rodné číslo a rovněž i datum a místo úmrtí.  

Evidence obyvatel bude vedena jako centralizovaný, celostátní informační systém 

s využitím pro celou veřejnou správu.  

V informačním systému se povedou údaje o občanech, kteří mají trvalý pobyt na území 

České republiky, tak i o těch, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt. V oddělené 

části evidence se povedou údaje o osobách, které pozbyly státní občanství. Údaje se povedou 

v aktuální podobě s tím, že v archivních záznamech budou uloženy údaje v předchozí podobě. 

Součástí informačního systému budou i nadále provozní údaje o využití údajů apod. (viz 

následující kapitola).  

Zákon stanoví, že některé orgány veřejné moci využijí údaje z evidence obyvatel 

formou přímého přístupu, a to ze zákonem stanovených důvodů. Jde o specifické potřeby 

bezpečnostních sborů či zpravodajských služeb. V těchto případech bude zajištěna důsledná 

kontrola využívání údajů z informačního systému jiným způsobem. Systém bude rovněž 

umožňovat tzv. blokace těchto provozních údajů o skutečném využívání údajů o osobách. 

Přímý přístup bude zajištěn ke všem osobním údajům. Jednotlivé zvláštní právní předpisy pak 

stanoví rozsah těchto údajů. Oprávněnými subjekty budou např. soudy, Policie České 

republiky, Bezpečnostní informační služba.  

Evidování čísel bytů bude upraveno v paragrafovém znění za předpokladu, že budou 

připraveny podmínky pro jejich evidování. Zejména bude-li problematika čísel bytů vyřešena 

v rámci novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, která je v současné době 

v legislativním procesu. Návrh věcného záměru zákona ustupuje od záměru evidovat čísla 

bytů. V případě, že bude číslo bytu zavedeno, budou následné kroky konzultovány s Českým 
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úřadem zeměměřičským a katastrálním, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem 

financí, Českým statistickým úřadem. Registr rodných čísel bude obsahovat údaje o nositelích 

rodného čísla, jakož i údaje o přidělení rodného čísla, provedení osvědčení, ověření, změně a 

potvrzení změny rodného čísla. 

2.2.2. Zápis, užívání a uchovávání údajů  

Zapisovateli údajů do informačního systému a registru rodných čísel budou vždy 

orgány, v jejichž správním obvodu dojde ke vzniku události či skutečnosti, jež se bude 

zapisovat do informačního systému či registru rodných čísel. Bude stanoven postup pro 

poskytování a využívání údajů z informačního systému a registru rodných čísel a současně 

bude upraveno uchovávání údajů v těchto systémech. Provozní údaje budou poskytovány 

maximálně 2 roky zpětně. V informačním systému se provozní údaje vedou po dobu 10 let. 

Zapisovateli jednotlivých údajů do informačního systému budou zejména matriční 

úřady, které budou jako dosud zapisovat veškeré matriční události a skutečnosti, dále krajské 

úřady, které budou zapisovat všechny údaje související s nabytím a pozbytím státního 

občanství, tedy nejen k občanovi s nově nabytým státním občanstvím, ale i k tzv. vedlejším 

osobám. Soudy prvního stupně budou zapisovat veškeré údaje, které vznikají v souvislosti 

s rozhodovací působností soudů, tj. např. rozvody manželství, zrušení partnerství, zdánlivé 

manželství nebo neexistenci partnerství, prohlášení za nezvěstného nebo za mrtvého, zákaz 

pobytu. Soudy budou dále zapisovat údaj o tom, že fyzická osoba je omezena ve svéprávnosti. 

Bude stanoveno, že využívat údaje z informačního systému bude možné pouze na základě 

zákona nebo mezinárodní smlouvy v rozsahu a způsobem tam stanoveným. Poskytovat údaje 

dálkovým způsobem bude ministerstvo. Na základě žádosti subjektu údajů budou údaje 

poskytovat rovněž krajské úřady, obecní úřady, a dále bude možné podat žádost o poskytnutí 

údajů také na kontaktním místě veřejné správy.  

Rovněž budou automatizovanými procesy evidovány tzv. provozní údaje, tj. údaje  

o využití údajů a o poskytnutí údajů, kdo, kde a kdy požádal o výdej nebo poskytnutí údajů. 

Provozní údaje budou poskytovány maximálně 2 roky zpětně. V informačním systému  

se provozní údaje povedou po dobu 10 let. 
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Bude stanovena doba pro uchovávání dat, která bude činit 75 let od úmrtí subjektu 

údajů. Zákonem bude stanoveno, že pokud nebude u osoby starší 110 let údaj o úmrtí osoby 

nebo o prohlášení osoby za mrtvou a jednoznačně se neprokáže, že osoba žije nebo že 

zemřela, bude v položce „datum úmrtí“ uvedeno „zpochybněno“ a dále se údaje o této osobě 

povedou dalších 75 let od data zpochybnění.  

2.2.3. Využívání údajů a kontrola 

 Ministerstvo bude využívat pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných 

čísel údaje vedené v informačních systémech provozovaných policií o cizincích, dále bude 

využívat údaje z informačních systémů evidence občanských průkazů, evidence cestovních 

dokladů a Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství 

České republiky. 

Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady budou využívat referenční údaje  

ze základního registru obyvatel, základního registru práv a povinností, základního registru 

osob a z RÚIAN a dále údaje z informačního systému katastru nemovitostí. 

 Rozsah údajů, které bude možné využívat z informačního systému cizinců, tj. 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. 

Z informačního systému katastru nemovitostí v rozsahu údajů o adresách a jejich změnách,  

o vlastnících nemovitostí a osobách oprávněných užívat nemovitost a z informačního systému 

evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů údaje týkající se jak držitelů, tak 

i těchto dokladů.  

 Uvedené údaje lze z jednotlivých informačních systémů využít pouze v rozsahu 

nezbytně nutném pro provedení příslušného úkonu. Ministerstvo kontroluje výkon přenesené 

působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel u obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností, matričních úřadů a ohlašoven. 
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2.2.4. Kontrola údajů  

Kontrolu údajů budou vyjma ministerstva provádět všichni zapisovatelé údajů  

a rovněž subjekty, které budou na základě jiných zákonů oprávněny k využívání údajů 

vedených v informačním systému. Orgány veřejné moci budou povinny informovat  

o zjištěném nesouladu v informačním systému příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Obdobným způsobem se bude postupovat i u registru rodných čísel. 

Zapisovatelé údajů budou odpovídat za správnost zapisovaných údajů. Ministerstvo 

bude odpovídat za přesnost údajů v informačním systému tak, aby údaje odpovídaly stavu, 

 ve kterém byly zapisovatelem zapsány. Ostatní správní úřady, soudy, právnické osoby  

i obyvatelé budou povinni poskytnout ministerstvu součinnost. Pokud při své činnosti 

zapisovatel zjistí nesprávnost některých údajů v informačním systému, označí je jako 

nesprávné a informuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který bude 

povinen provést zjišťování správnosti údajů. Uvedený postup nápravy nesprávných údajů  

se osvědčil, proto se nenavrhuje jiné řešení. Ministerstvo jako správce informačního systému 

povede přehled probíhajících zjišťování správnosti údajů a bude kontrolovat celý proces. 

2.2.5. Poskytování údajů  

Ministerstvo bude poskytovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel 

a registru rodných čísel v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo dalšími zvláštními 

právními předpisy, a to na základě žádosti subjektu údajů (písemně, elektronicky, osobně). 

Poskytovateli údajů budou také krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností  

a ohlašovny. 

O poskytnutí údajů bude možné zažádat na ministerstvu, krajském úřadu, obecním 

úřadu obce s rozšířenou působností, ohlašovně a kontaktních místech veřejné správy. Žádat  

o poskytnutí údajů bude moci nositel údajů, případně za občany mladší 15 let nebo za občany, 

jejichž svéprávnost byla omezena, jejich zákonný zástupce nebo opatrovník. Za obyvatele 

bude moci rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci pro 

tento úkon s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Za obyvatele bude moci rovněž požádat 

člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bude schváleno soudem. Pokud bude za 
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obyvatele žádat osoba uvedená v předchozích třech větách, bude muset prokázat svoji 

totožnost a její identifikační údaje se zapíšou na žádost o poskytnutí údajů. Údaje o osvojení 

budou moci být osvojenci poskytnuty nově po dovršení 15 let. Poskytované údaje se budou 

zasílat do vlastních rukou. 

2.2.6. Zprostředkování kontaktu 

Na základě písemné žádosti občana nebo cizince staršího 15 let o zprostředkování 

kontaktu zprostředkuje ministerstvo požadovaný kontakt s občanem uvedeným v žádosti.  

Stanoví se rozsah údajů, které musí uvést kontaktující osoba - jméno, popřípadě 

jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní 

údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu – a rovněž rozsah údajů kontaktované osoby – 

zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo 

posledního jí známého trvalého pobytu. Žadatel o zprostředkování kontaktu bude informován 

o skutečnosti, že osoba zemřela bez ohledu na fakt, zda se jedná či nejedná o osobu blízkou. 

Ministerstvo zašle kontaktující osobě vyrozumění, že žádost o zprostředkování kontaktu byla 

vyřízena. Cizinci, kteří nemají realizovaný pobyt na území České republiky, můžou podat 

žádost o zprostředkování kontaktu pouze osobně, aby bylo možné na místě ověřit údaje 

uvedené v žádosti. Cizinec s realizovaným pobytem na území republiky může podat žádost o 

zprostředkování kontaktu písemně nebo elektronicky, jeho totožnost může být ověřena 

v základním registru obyvatel.  

Možnost zprostředkování kontaktu je občany využívána, a proto se s tímto institutem 

počítá i v novém zákoně. Výše správního poplatku se nenavrhuje měnit. S ohledem na jeho 

výši se bude žadateli o zprostředkování kontaktu sdělovat údaj o tom, že jím hledaná osoba 

byla kontaktována. 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. 

Nejde o taxativně vymezený výčet údajů, které žadatel musí ve svém podání nutně 

uvést. Spojením slova popřípadě se rozumí možnost, nikoli povinnost, jiné kontaktní údaje  
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a důvod může občan eventuálně (v případě zájmu) na žádost o zprostředkování kontaktu 

uvést.  

Uvedení důvodu podání pro zprostředkování kontaktu se podle našeho názoru jeví 

jako účelné, a to z důvodu, že kontaktovaná osoba mnohdy neví, kdo je žadatelem, a to i přes 

uvedení jeho identifikačních údajů. Zde je nicméně nutné dodat, že kontaktované osobě se 

sděluje pouze jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, příp. jiné kontaktní údaje. 

Dosavadní praxe ukázala, že se nejčastěji jedná o osoby, které spolu nebyly dlouhodobě 

v kontaktu a neznají např. současné příjmení (případ, kdy dojde u žen ke změně příjmení 

z důvodu sňatku), příp. si tyto osoby nepamatují. S ohledem na výši správního poplatku a 

možnosti zvýšit pravděpodobnost zprostředkování kontaktu, považujeme možnost uvedení 

důvodu na žádosti jako vhodné řešení. 

 

2.3. Část třetí. Trvalý pobyt a fiktivní adresa  

2.3.1. Přihlášení k trvalému pobytu  

Věcný záměr nově zavádí princip ohlašovací povinnosti občanům. Trvalý pobyt  

se bude hlásit na ohlašovnách, a to podle místa skutečného pobytu občana (s výjimkou pobytů 

rekreačních, studijních, pracovních a léčebných.). Trvalý pobyt bude na adrese nemovitosti, 

která je stavbou (dále jen „objekt“) a kterou si občan zvolí v místě, kde má v úmyslu se trvale 

zdržovat a kde má zpravidla rodinu nebo zaměstnání a kde skutečně bydlí. Občanovi 

narozenému na území České republiky vznikne ve většině případů trvalý pobyt ze zákona na 

adrese trvalého pobytu matky, popř. otce. V případě, že se místo skutečného pobytu dítěte 

bude lišit od adresy trvalého pobytu vedené v informačním systému, vznikne povinnost 

zákonného zástupce do 2 měsíců od narození přihlásit dítě k trvalému pobytu podle místa 

faktického pobytu. 

Místo trvalého pobytu narozeného občana je adresa trvalého pobytu matky, není-li 

matka občankou České republiky nebo nemá na jejím území trvalý pobyt, bude místem 

trvalého pobytu dítěte adresa trvalého pobytu otce. Aby byla naplněna teze navrhované 
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právní úpravy, stanoví se zákonným zástupcům dvouměsíční lhůta pro přihlášení trvalého 

pobytu dítěte podle skutečné adresy místa pobytu.  

Po nabytí státního občanství a po ukončení pobytu občana v cizině bude občan 

povinen nahlásit adresu, kde se zdržuje a kde bude mít trvalý pobyt. 

2.3.2. Fiktivní adresa 

Vedle institutu trvalého pobytu se v zákoně nově objeví údaj o fiktivní adrese. Fiktivní 

adresa je údaj o adrese sídla ohlašovny evidovaný v informačním systému evidence obyvatel, 

který slouží pouze k určení místní příslušnosti státních orgánů a pro doručování oznámení o 

uložení zásilky a výzvy s poučením občanům, kteří mají údaj o fiktivní adrese ke svojí osobě 

veden. S fiktivní adresou budou spojena práva, která budou vyplývat ze zvláštních právních 

předpisů. Fiktivní adresa je institut odlišný od trvalého pobytu. Občan, který je přihlášen 

k trvalému pobytu, nemůže mít současně fiktivní adresu. Se zavedením institutu fiktivní 

adresy bude nutné změnit zvláštní právní předpisy, které upravují doručování, pokud budou 

jednotliví gestoři těchto právních předpisů využívat fiktivní adresu pro doručování. 

Přestože v navrhované právní úpravě je zakotvena povinnost hlásit se k trvalému 

pobytu podle skutečného místa pobytu, může nastat situace, kdy občan nemůže svou zákonnou 

povinnost splnit, protože se nemá kam přihlásit k trvalému pobytu. Také jde o případy, kdy se 

dítě narodí v režimu utajovaného porodu, kdy není možné určit adresu trvalého pobytu podle 

místa trvalého pobytu rodičů, nebo bylo nalezeno na území České republiky.  

Pokud se dítě narodí v režimu utajovaného porodu, bude toto narozené dítě vedeno v 

informačním systému evidence obyvatel s fiktivní adresou. Tou je adresa sídla ohlašovny 

příslušná podle místa narození, stejně jako nalezenci na území České republiky. Statutární 

orgán kojeneckého nebo obdobného zařízení nebo jím pověřená osoba bude mít povinnost 

nahlásit adresu místa trvalého pobytu dítěte do 1 měsíce od narození či nalezení.  

To znamená, že do splnění přihlašovací povinnosti statutárního orgánu kojeneckého 

nebo obdobného zařízení nebo jím pověřenou osobou, bude dítě vedeno v informačním 

systému s fiktivní adresou. V případě, že se dítě narodilo v režimu utajeného porodu nebo 

bylo nalezeno a jeho rodiče nejsou známi, přechází povinnost nahlásit místo trvalého pobytu 
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dítěte do 1 měsíce od narození na statutární orgán kojeneckého zařízení nebo obdobného 

nebo jím pověřenou osobu.  

Pokud se zapisovatel údajů dozví o narození občana v cizině a jeho matka nebo otec 

nemají a neměli trvalý pobyt na území České republiky, je takto narozený občan evidován 

v informačním systému s údajem o fiktivní adrese, kterou je adresa sídla zvláštní matriky v 

Brně. V případě, že se občan narodí na území České republiky rodičům, kteří mají ukončený 

pobyt na území republiky, bude dítě zavedeno do informačního systému s fiktivní adresou na 

adrese sídla ohlašovny příslušné podle místa narození. 

Jakmile získají rodiče ubytování, nebo se vrátí na území České republiky, nastává 

rodičům povinnost přihlásit dítě k trvalému pobytu. 

V praxi by to znamenalo, že úřad zvláštní matriky nebo matriční úřad zapíše občana 

do informačního systému s údajem o fiktivní adrese. Ve stejné podobě by byl veden rovněž 

v základním registru obyvatel.  

2.3.3. Hlášení změny trvalého pobytu 

V případě změny místa trvalého pobytu vznikne občanovi povinnost tuto skutečnost 

nahlásit ohlašovně v novém místě pobytu, a to ve lhůtě 15 kalendářních dní. 

Podle nové zásady se stanovuje, že s právem užívat objekt, je spojeno právo i 

povinnost přihlásit se k trvalému pobytu na adrese objektu. Občan má povinnost přihlásit se 

k trvalému pobytu na adrese objektu, kterou si zvolí jako místo svého trvalého pobytu 

s úmyslem trvale zde pobývat. V případě, že občan disponuje užívacím právem k několika 

objektům, zvolí si jeden z nich jako místo svého trvalého pobytu podle úmyslu zde pobývat. 

Hlášení změny trvalého pobytu nebude podléhat správnímu poplatku, jelikož je občanovi 

stanovena zákonná povinnost. Z trvalého pobytu nevyplývají žádná práva k nemovitosti.  

V případě, že občan získá užívací titul, je jeho povinností i právem se na jím zvoleném 

místě přihlásit k trvalému pobytu a nelze mu v tom nijak bránit. Současně musí splnit další 

formální náležitosti, jako je tomu dosud.  
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Při ohlášení změny místa trvalého pobytu bude i nadále povinnost vyplnit přihlašovací 

lístek k trvalému pobytu, prokázat totožnost a doložit doklady prokazující oprávnění k užívání 

nebo vlastnictví objektu. Bude stanovena povinnost ohlašovnám prověřit v katastru 

nemovitostí vlastnictví objektu nebo jiné užívací právo k objektu, do kterého se chce vlastník 

či přihlašovaná osoba přihlásit k trvalému pobytu.  

Ukládá se povinnost doložit vlastnictví objektu či nemovitosti nebo doložit 

oprávněnost užívání objektu na základě smlouvy, pokud nebude tato skutečnost ověřena 

ohlašovnou v katastru nemovitostí. Jednotlivé užívací tituly k objektu jsou např. nájemní 

smlouva, podnájemní smlouva, smlouva o ubytování, pacht. Přihlásit se k trvalému pobytu lze 

do objektů s evidenčním či popisným číslem, a to bez ohledu na to, zda je nemovitost určena 

k bydlení či nikoli, jejíž adresa je vedena formou referenční vazby na adresní bod v RÚIAN. 

Nově se navrhuje, aby občané, kteří trvale žijí v maringotkách, nebo na hausbótech, 

mohli mít evidován trvalý pobyt na základě adresního bodu, kterým bude parcelní číslo. 

Těmto občanům a těm, kteří budou evidováni na adrese objektu, který není určen k bydlení či 

rekreaci, bude ze zákona zřízena datová schránka. Přístup k ní bude zajištěn na příslušných 

obecních úřadech.  

 Evidování trvalého pobytu na základě adresního bodu (parcelní číslo) bude možné po 

změně zvláštních právních předpisů upravujících danou problematiku. Je nutná spolupráce 

ministerstva, Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, Ministerstva financí, Českého 

statistického úřadu aj. dotčených subjektů. Smlouva nemusí být doložena v případě, že se 

smluvní strany dostaví do místa ohlašovny osobně. 

Na základě užívacího titulu nájemce k objektu má osoba příbuzná právo přihlásit se 

v pronajaté nemovitosti k trvalému pobytu bez souhlasu vlastníka či pronajímatele. 

Stanoví se podmínky pro ohlášení změny trvalého pobytu. Například vyplnit 

přihlašovací lístek k trvalému pobytu, prokázat svou totožnost a doložit vlastnictví objektu 

(pokud nebude zjištěno vlastnictví ohlašovnou v katastru nemovitostí) nebo doložit 

oprávněnost užívání objektu na základě smlouvy (podle § 2237 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, je vyžadována písemná forma smlouvy), pokud nebude tato skutečnost 
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ověřena ohlašovnou v katastru nemovitostí. Jednotlivé užívací tituly jsou např. nájemní 

smlouva, podnájemní smlouva, smlouva o ubytování, pacht. Nově se umožní přihlásit 

k trvalému pobytu obecně do objektu s evidenčním či popisným číslem, a to bez ohledu na to, 

zda je objekt určen k bydlení či nikoli. Jedinou podmínkou bude, aby byla adresa objektu 

vedena formou referenční vazby na adresní bod v RÚIAN. Návrh umožní, aby se po 

patřičných legislativních změnách bylo možné přihlásit k trvalému pobytu i k nemovitosti 

s parcelním číslem. I v tomto případě bude třeba pro přihlášení změny místa trvalého pobytu 

doložit písemnou formu smlouvy o užívání nemovitosti. Taková smlouva nemusí být doložena 

v případě, že se smluvní strany dostaví do místa ohlašovny osobně. Reaguje se tak na 

společenské poměry, kdy nezanedbatelná část občanů žije např. v tzv. ateliérech, hausbótech. 

Je nutné umožnit i těmto občanům přihlášení k trvalému pobytu, aby byla splněna teze 

věcného záměru, a to evidovat občany na základě faktického místa pobytu. Za občana 

mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu zákonný zástupce (popřípadě osoba, které bylo 

dítě svěřeno do péče), za občana omezeného ve svéprávnosti, jehož omezení se vztahuje na 

plnění této povinnosti, plní tuto povinnost soudem určený opatrovník. Bude stanoveno, že 

osoba příbuzná má právo přihlásit se v pronajatém objektu k trvalému pobytu bez souhlasu 

vlastníka či pronajímatele, a to na základě užívacího titulu nájemce. Jedná se tedy o odvozené 

užívací právo.  

Povinnost přihlásit se k trvalému pobytu má občan, který se do objektu přihlašuje a 

nikdo mu ve splnění zákonné povinnosti nemůže bránit. Vlastník objektu vydá potvrzení o 

právu užívat objekt v případě, že mezi vlastníkem a občanem není uzavřena nájemní či 

obdobná smlouva, z níž plyne užívací titul k objektu. Potvrzení vydává vlastník, nebo 

v případě, že není jediný vlastník, jeden ze spoluvlastníků, a to v listinné podobě s úředně 

ověřenými podpisy. Oprávnění v listinné podobě se nebude vyžadovat v případě, že se 

vlastník či spoluvlastník dostaví na ohlašovnu spolu s přihlašovanou osobou. Toto písemné 

oprávnění vyhotovené vlastníkem či spoluvlastníkem nahrazuje nájemní či obdobná smlouva 

uzavřená za účelem užívat objekt.  

Pokud se chce občan přihlásit k trvalému pobytu na základě podnájemní smlouvy, 

bude toto možné jen v případě, že ohlašovně bude předložena nájemní smlouva mezi 

vlastníkem a pronajímatelem, ve které je uveden souhlas vlastníka s podnájmem objektu. 
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V opačném případě bude nutné, aby občan předložil písemné potvrzení k užívání objektu 

vyhotovené vlastníkem.  

V případě, že je mezi vlastníkem a nájemcem uzavřena nájemní smlouva, ve které je 

uplatněno právo vlastníka udělit souhlas s navýšením počtu nájemcovy domácnosti, je možné, 

aby se další občané (kteří nejsou osobou příbuznou) přihlásili k trvalému pobytu po 

předložení nájemní smlouvy a doložení souhlasu vlastníka objektu s navýšením počtu členů 

domácnosti.  

Vlastníku se do datové schránky zašlou identifikační údaje přihlašovaných osob. 

V případě sdělení v listinné podobě se údaje o přihlašovaných osobách zašlou do vlastních 

rukou.  

Vychází se z faktu, že vlastník přenechává věc k užívání v plném rozsahu, za což mu 

většinou náleží nájemné. Současně reflektujeme otázku úpravy soukromoprávních vztahů mezi 

spoluvlastníky nemovitosti. Vlastník je na rozdíl od oprávněné osoby vždy ověřitelný 

v katastru nemovitostí. Zákon bude umožňovat zastoupení vlastníka či spoluvlastníků na 

základě plné moci s úředně ověřenými podpisy.  

V současné době je umožněno zapisovat do katastru nemovitostí i užívací tituly 

k nemovitosti jako např. nájemní smlouvu a osobu oprávněnou z nájemní smlouvy objekt 

užívat. V případě, že bude předmětná smlouva vedena v katastru nemovitostí, ohlašovna ověří 

užívací právo k objektu přihlašované osoby z katastru nemovitostí a občan by nemusel 

dokládat nájemní či obdobnou smlouvu nebo písemné potvrzení vyhotovené vlastníkem 

k přihlášení k trvalému pobytu a užívání objektu. V opačném případě bude občan povinen 

doložit užívací titul. Skutečnost, že se jedná o oprávněnou osobu, bude možné ověřit v katastru 

nemovitostí. Vlastníku se do datové schránky zašlou identifikační údaje přihlašovaných osob. 

V případě sdělení v listinné podobě se údaje o přihlašovaných osobách zašlou do vlastních 

rukou. 

Pro případy, kdy pro užívání objektu neexistuje žádná písemná smlouva, vzniká 

vlastníkovi povinnost potvrdit ohlašovně, že se do jeho objektu, nebo do objektu, který má 

v nájmu, přihlašují noví občané. Potvrzení v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem 
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předkládá přihlašovaná osoba. V případě, že se vlastník dostaví na ohlašovnu spolu 

s přihlašovanou osobou, není vyžadována listinná podoba potvrzení. Jde např. o situace, kdy 

jsou vlastníky objektu rodiče manžela, který má v objektu nahlášen trvalý pobyt, a po uzavření 

manželství se k němu nastěhuje manželka.  

Porušení povinnosti přihlásit se k trvalému pobytu podle faktického místa pobytu  

a hlášení jeho změny je kvalifikováno jako přestupek, za nějž bude možné uložit pokutu 

 do výše až 15 000 Kč. Stejná sankce hrozí vlastníkovi či oprávněné osobě, která neumožní 

přihlášení k trvalému pobytu. 

Jedná se o obdobu současné právní úpravy hlášení změny trvalého pobytu, ale s tím 

rozdílem, že vlastníci a oprávněné osoby nesmí znemožnit občanovi se na adresu objektu či 

nemovitosti přihlásit k trvalému pobytu. Nedojde k zásadní změně v činnosti zaměstnanců 

obecních úřadů.  

Přihlášení k trvalému pobytu 

kdo se přihlašuje souhlas vlastníka s navýšením 
počtu členů domácnosti co potřebuje 

vlastník x x 

spoluvlastník x x 

nájemce s nájemní 
smlouvou                    

(a jeho manžel/ka, 
partner/ka, rodiče, 

děti) 

x 
nájemní smlouva, 
případně matriční 

doklad 

sourozenci, 
prarodiče, vnuci, 

osoby sešvagřené s 
nájemcem 

x nájemce se smlouvou 

ostatní občané souhlas vlastníka vymíněn ve 
smlouvě 

nájemce se smlouvou 
a souhlas vlastníka 
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x pokud není ve smlouvě vymíněn 
nájemce se smlouvou 

podnájemník 
x pokud bydlí spolu s nájemcem podnájemní smlouva 

pokud nebydlí spolu s nájemcem souhlas vlastníka, 
podnájemní smlouva 

občan bez smlouvy x potvrzení od 
vlastníka 

občan bez smlouvy, 
který je manžel/ka, 
partner/ka, dítě či 

rodič vlastníka 
nebo spoluvlastníka 

x 
výpis z katastru 

nemovitostí, případně 
matriční doklad 

občan, který je 
sourozencem, 

prarodičem, osobou 
sešvagřenou k 

vlastníkovi nebo 
spoluvlastníkovi 

x potvrzení od 
vlastníka 

 

2.3.4. Ukončení trvalého pobytu 

V případě, že se občan rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, bude 

tak moci učinit písemně v listinné podobě nebo v elektronické podobě ve formě datové zprávy 

prostřednictvím datové schránky nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem či 

osobně na ohlašovně nebo zastupitelském úřadě. 

Ukončení pobytu bude možné provést na základě sdělení s úředně ověřeným podpisem 

občana, na základě datové zprávy nebo zprávy, která bude opatřena uznávaným 

elektronickým podpisem. Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu odevzdat občanský 

průkaz, ten neodevzdává v případě, že je držitelem občanského průkazu bez údaje o adrese 

místa trvalého pobytu. Pokud je sdělení o ukončení trvalého pobytu doručováno elektronicky, 

může občan odevzdat občanský průkaz na kterékoli ohlašovně nebo zastupitelském úřadě. Při 
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ukončení trvalého pobytu na území České republiky na ohlašovně je správní poplatek ve výši 

100 Kč a při ukončení na zastupitelském úřadě ve výši 300 Kč. 

Po návratu z ciziny je občan povinen přihlásit se k trvalému pobytu odpovídajícímu 

jeho faktickému pobytu do 15 kalendářních dnů, jinak bude evidován s fiktivní adresou.  

Po ukončení trvalého pobytu na území České republiky bude občan v informačním 

systému evidován s údajem o poslední adrese místa trvalého pobytu, s označením druhu 

pobytu a s datem ukončení pobytu. V případě jeho návratu na území České republiky mu 

vzniká povinnost přihlásit se ve lhůtě 15 kalendářních dní k trvalému pobytu podle místa 

svého faktického pobytu. V případě, že nemá možnost se přihlásit k trvalému pobytu do žádné 

nemovitosti, bude veden s údajem o fiktivní adrese na adrese sídla ohlašovny příslušné podle 

místa adresy posledního trvalého pobytu. 

2.3.5. Zrušení trvalého pobytu 

Rozhodovat o zrušení údaje o místu trvalého pobytu bude ohlašovna z moci úřední, 

tzn. v případě, že zanikl objekt nebo byl trvalý pobyt zapsán na základě padělaných, 

neúplných nebo pozměněných, chybných údajů/dokladů nebo nepravdivých skutečností nebo 

byl trvalý pobyt zaevidován v rozporu se zákonem. Dále na základě návrhu oprávněné osoby 

nebo z moci úřední, a to v případě, kdy občan nebude v objektu skutečně bydlet a nenahlásí si 

nový trvalý pobyt, skončí mu nájem na dobu určitou či jiný obdobný vztah, z něhož plyne 

užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části a na adrese se fakticky nezdržuje.  

Občané se zrušeným trvalým pobytem budou vedeni s fiktivní adresou. Vzhledem 

k tomu, že bude stanovena povinnost přihlásit se k trvalému pobytu podle faktického místa 

pobytu a současně bude nesplnění této povinnosti sankcionováno, nepředpokládá se velký 

počet těchto občanů. Občané s fiktivní adresou budou motivováni k tomu, aby se k trvalému 

pobytu přihlásili zejména proto, aby mohli využít svá občanská práva a oprávnění plynoucí ze 

zvláštních právních předpisů spojená s institutem trvalého pobytu. Např. budou moci dále 

podnikat apod.  

Těm občanům, kterým je zrušen trvalý pobyt, ohlašovna zřídí fiktivní adresu, která 

bude adresou sídla příslušné ohlašovny podle místa jejich posledního trvalého pobytu. Na 
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fiktivní adresu budou doručována oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením a bude 

sloužit k určení místní příslušnosti.  

Místní příslušnost občanů s fiktivní adresou bude určena adresou sídla ohlašovny 

příslušné podle posledního místa trvalého pobytu, a to jak u občanů s ukončeným trvalým 

pobytem, tak u občanů se zrušeným trvalým pobytem.  

Věcný záměr počítá s existencí skupiny občanů, kteří budou evidováni bez trvalého 

pobytu pouze s fiktivní adresou, ať už z důvodu, že se skutečně nemají kam přihlásit 

k trvalému pobytu, nebo proto, že nedodrží povinnost přihlásit se k trvalému pobytu v místě, 

kde se skutečně zdržují. Většina občanů evidovaných na adrese sídla ohlašovny má ve 

skutečnosti bydliště, kde se zdržuje. Fakt, že budou vedeni s fiktivní adresou, se kterou 

nebudou spojeny totožné podmínky pro čerpání práv jako pro občany s trvalým pobytem, je 

má motivovat k tomu, aby svou povinnost splnili. Jiné zvláštní právní předpisy totiž 

s institutem trvalého pobytu pojí určitá práva, která občan využívá. Pokud se občan 

k trvalému pobytu nepřihlásí, bude moci taková práva využívat za jiných podmínek, či nikoli.  

Zejména se jedná o živnostenské oprávnění fyzických osob. Listina základních práv a svobod 

sice říká, že každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo 

podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, ale současně stanoví, že zákon může 

stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. Tyto okolnosti 

zabrání tomu, aby o sobě občan účelově tvrdil, že je „bezdomovec“, který nemá možnost se 

přihlásit k trvalému pobytu. Připravil by se tím o benefity spojené s trvalým pobytem. 

Základní ústavní práva zůstanou těmto občanům zachována.  

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

se nezajímá o nabízenou pomoc. Současně ale předpokládáme, že v některých právních 

předpisech dojde ke změně kritérií spojených s trvalým pobytem, protože skupina občanů, 

kteří se opravdu nemohou nikam přihlásit k trvalému pobytu, by nemohla vykonávat 

významná práva spojená s tímto institutem. V březnu 2011 proběhlo sčítání bezdomovců, 

jehož cílem bylo zjistit počet bezdomovců, kteří využívají služeb azylových center apod. Byly 
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získány údaje o cca 12 000 bezdomovcích. 4 V případě, že bude trvalý pobyt v právním 

předpise jako podmínka pro získání určitého práva, bude se muset nejdříve zvážit, zda bude 

žádoucí, aby to zůstalo i nadále. Bude záležet na úpravě zvláštních právních předpisů, jaká 

práva budou s fiktivní adresou spojena. 

 

2.3.6. Adresa pro doručování 

Na žádost občana lze v informačním systému vést též údaj o adrese, na kterou mu mají 

být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Doručovací adresa bude 

v informačním systému nově vedena pomocí referenční vazby na RÚIAN. 

Přestože v navrhované právní úpravě je zakotvena povinnost hlásit se k trvalému 

pobytu podle faktického místa pobytu, může nastat situace, kdy občan dočasně pobývá mimo 

místo svého trvalého pobytu. V takovém případě má možnost využít institutu adresy pro 

doručování, který usnadní výkon státní správy a předávání písemností občanovi. Veškeré 

písemnosti budou doručovány na adresu, kterou si občan zvolí. Aby byla zajištěna možnost 

kontaktovat občana orgány veřejné moci, bude občanům s trvalým pobytem hlášeným 

v nebytových prostorách zřízena povinně datová schránka.  

 

2.4. Část čtvrtá. Rodná čísla  

2.4.1. Rodné číslo  

Rodné číslo bude i nadále přidělovaným identifikátorem fyzické osoby,  

který se povede v registru rodných čísel, jako samostatné funkční části informačního systému.  

Zůstane zachována struktura rodného čísla i pravidla pro jeho tvoření a bude stanovena 

jedinečnost rodného čísla. Rodným číslem bude i rodné číslo, které bylo přiděleno fyzickým 

                                                 

4 zdroj: http://www2.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/vysledky_scitani_bezdomovcu 
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osobám narozeným na území Slovenské republiky do 31. 12. 1992. Rodné číslo jakožto 

identifikátor fyzické osoby sloužící k jejímu ztotožnění při komunikaci mezi jednotlivými 

informačními systémy je v současné době nahrazeno agendovým identifikátorem fyzické 

osoby. AIFO je neveřejné, odlišné pro každou agendu a bylo zavedeno zákonem č. 111/2009 

Sb., o základních registrech. 

Ačkoliv bylo s ohledem na zásadní připomínku Úřadu pro ochranu osobních údajů 

akceptováno zrušení a využívání rodných čísel, není v připravované zákonné úpravě 

navrhováno stanovit konkrétní datum, a to zejména proto, že nebyla provedena zevrubná 

analýza této problematiky a zrušení rodných čísel se nepředpokládá v horizontu příštích deseti 

let. V budoucnu bude nutné vypracovat podrobný a detailní materiál podle obecných zásad 

pro hodnocení dopadů regulace (RIA) obsahující řádné hodnocení s dopady a následky, které 

si toto případné rozhodnutí vyžádá. Nutná bude také spolupráce se zainteresovanými rezorty a 

stanovení data zrušení rodných čísel bude nezbytné projednat s největšími uživateli rodných 

čísel, kterými jsou zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního 

zabezpečení, Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví. Konkrétní termín ukončení 

přidělování a využívání rodných čísel musí být rovněž odvislý od konkrétních technických 

možností jednotlivých subjektů a rovněž od finančních nákladů, které budou souviset 

s úpravami příslušných informačních systémů. 

Pro výkon státní správy na úseku rodných čísel budou subjekty moci využívat údaje 

z informačního systému, z informačního systému cizinců, ze základních registrů, informačního 

systému územní identifikace, informačního systému evidence občanských průkazů a 

informačního systému evidence cestovních dokladů a Ústřední evidence fyzických osob, které 

nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky. 

2.4.2. Přidělení rodného čísla 

Rodné číslo bude přidělováno na základě zákona při narození, osvojení nezletilého, 

změně pohlaví nebo občanu, který rodné číslo neměl. Dále bude přidělováno rodné číslo 

cizincům s povoleným pobytem, nebo kterému byla udělena mezinárodní ochrana formou 

azylu nebo doplňkové ochrany. Na žádost bude rovněž možné přidělit rodné číslo cizinci pro 
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splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů. Rodná čísla budou přidělovat výdejová 

místa. 

Rodné číslo bude fyzické osobě vždy přiděleno při narození, změně pohlaví nebo 

osvojení nezletilého, dále občanu, který dosud neměl rodné číslo přiděleno, rodné číslo se 

rovněž přidělí i cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo cizinci, kterému 

byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany – v těchto 

případech je rodné číslo přiděleno z moci úřední. Cizinci, který o přidělení rodného čísla 

požádá pro splnění podmínek zvláštních právních předpisů, je rodné číslo přiděleno na 

základě žádosti. V případě osvojení zletilého se nové rodné číslo nepřidělí. V případě, že se 

narodí mrtvé dítě, bude mu rodné číslo přiděleno. 

Přidělení rodného čísla činí výdejové místo. Matriční úřady budou rodná čísla 

přidělovat z registru rodných čísel. O přiděleném rodném čísle se vydá doklad o rodném čísle, 

který bude vydávat příslušné výdejové místo (např. rodný list, průkaz o povolení k pobytu 

cizince). Doklad o rodném čísle vydaný ministerstvem na základě žádosti fyzické osoby  

o přidělení rodného čísla, bude zasílán do vlastních rukou žadatele. 

2.4.3. Osvědčení rodného čísla 

Fyzickým osobám bude umožněno požádat o osvědčení rodného čísla.  

V případě, že nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo, 

požádá ministerstvo o osvědčení rodného čísla. Ministerstvo žadateli osvědčí, zda bylo  

či nebylo přiděleno rodné číslo. O přiděleném rodném čísle, které osvědčuje, vydá doklad  

o rodném čísle, který musí být žadateli o osvědčení doručen do vlastních rukou. 

2.4.4. Ověření rodného čísla 

Fyzickým osobám bude umožněno požádat o ověření rodného čísla.  

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. 
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Ministerstvo žadateli ověří, zda mu bylo přiděleno správné rodné číslo, či nikoli. Sdělení  

o ověření rodného čísla je doručováno do vlastních rukou.  

2.4.5. Změna rodného čísla 

Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla v případě, kdy shodné 

rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více osobám nebo bylo přiděleno chybné rodné číslo. 

Dále se změna provede v případě změny pohlaví, osvojení nezletilého.  

 Změnu rodného čísla provádí příslušné výdejové místo, u rodných čísel přidělených 

před 1. 1. 2003 provede změnu rodného čísla vždy ministerstvo. O změně rodného čísla se 

vydává rozhodnutí ve správním řízení a provede se záznam do registru rodných čísel.  

Změna rodného čísla se neprovede v taxativně stanovených případech, zejména pokud 

dojde k záměně rodných čísel u dvojčat stejného pohlaví narozených téhož dne, měsíce a roku 

a žádná z těchto žijících osob nepožádá o změnu rodného čísla, dále pokud osoba užívá rodné 

číslo, které vzniklo nesprávným přepisem provedeným orgánem veřejné moci. V tomto 

případě osoba musí prohlásit, že nepožaduje změnu rodného čísla a současně toto rodné číslo 

nesmí užívat jiná fyzická osoba.  

 Zůstane ponechána možnost prohlášení o tom, že si nositel rodného čísla nepřeje jeho 

změnu. Nově se umožní nositelům více rodných čísel (v praxi se ukázalo, že může vzniknout 

situace, kdy byla v minulosti přidělena jedné fyzické osobě dvě rodná čísla, popř. i více 

rodných čísel), aby svým prohlášením sdělili, jaké z rodných čísel, které mu bylo přiděleno, si 

přeje ponechat a jaké rodné číslo má být zrušeno. Skutečnost, že jedné osobě bylo přiděleno 

více rodných čísel, může nastat např. u žen, které se provdaly a změnily příjmení apod. 

2.4.6. Potvrzení změny rodného čísla 

 Fyzickým osobám bude umožněno požádat o potvrzení změny rodného čísla.  

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

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

prověří, zda byla nositeli rodného čísla provedena změna rodného čísla,  
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a tuto změnu potvrdí. Potvrzení o změně rodného čísla musí být žadateli o potvrzení změny 

rodného čísla doručeno do vlastních rukou.  

 

2.5. Část pátá. Přestupky a jiné správní delikty 

2.5.1. Přestupky  

Evidence obyvatel 

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která poruší zákonem stanovenou povinnost. Nově 

se přestupku dopustí občan, pokud ve stanovené lhůtě nenahlásí trvalý pobyt v místě, kde 

bude fakticky bydlet. Přestupku se také dopustí vlastník nemovitosti, který neumožní 

oprávněnému občanovi, který má užívací právo k jeho nemovitosti, přihlásit se k trvalému 

pobytu na adrese předmětné nemovitosti. Přestupku se dopustí fyzická osoba, která se do 

nemovitosti přihlásí k trvalému pobytu na základě neplatných, padělaných či pozměněných 

dokladů.  

 Dále se přestupku dopustí ten, kdo příslušnému správnímu úřadu ve lhůtě jím 

stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených  

v informačním systému, správnímu úřadu předloží k ověření údajů vedených v informačním 

systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady, ohlásí nepravdivé údaje k jejich 

zavedení do informačního systému nebo neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické 

osoby.  

 V případě ohlašovací povinnosti dojde ke zjišťování přestupků zejména běžnou 

pracovní činností úřadů či jiných správních orgánů. K projednání přestupků na úseku 

evidence obyvatel budou příslušné všechny obecní úřady. Při projednávání přestupků je nutné 

přihlédnout k obecnému správnímu uvážení.  

Rodná čísla 

 Přestupku se dopustí fyzická osoba, která neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné 

fyzické osoby.  
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 Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na přestupky a jejich projednávání zákon  

o přestupcích.  

2.5.2. Jiné správní delikty 

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu, jestliže 

poruší zákonem stanovenou povinnost.  

Evidence obyvatel 

Jiným správním deliktem bude porušení povinnosti právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby, jakožto vlastníka nemovitosti, umožnit přihlášení občana k trvalému pobytu. 

Takovým porušením bude odepření nutné součinnosti k přihlášení občana k trvalému pobytu.  

Rodná čísla 

Jiným správním deliktem bude, pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba bude 

neoprávněně nakládat s rodným číslem nebo jej neoprávněně využívat. 

 Za přestupky a jiné správní delikty na úseku evidence obyvatel a rodných čísel se 

navrhuje uložení pokuty až do výše 5 000 000 Kč. Např. při porušení povinnosti přihlásit se 

k trvalému pobytu bude možné přestupek vyřešit v blokovém řízení. Vždy bude záležet na 

správním uvážení úředníka, aby rozhodl, jaká výše pokuty bude uložena, nebude-li stačit 

domluva.  

Kontrolní činnost bude v působnosti ohlašoven. Ve státech EU se předpokládá 

automatické dodržování povinností, které občanům stanoví zákon. Není záměrem, aby 

zaměstnanci ohlašovny odhalovali nedodržování povinností občanů. Spíše vycházíme ze 

skutečnosti, že obecní úřady mohou při výkonu své působnosti uplatnit místní znalost. Není 

možné sankcionovat občana, který si zvolil adresu trvalého pobytu v místě, kde má rodinu, 

nikoli zaměstnání. Určení začátku běhu lhůty pro plnění povinnosti k přihlášení k trvalému 

pobytu bude odlišná pro každý případ. Někdy jím bude nastěhování do nemovitosti, jindy se 

bude datum počátku lhůty shodovat s datem uzavření nájemní smlouvy. V případě, že obecní 

úřad získá podezření, že se občan dopouští přestupku, bude vždy záležet na správním uvážení 
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a např. výsledcích místního šetření. Kontrola může být také prováděna pomocí katastru 

nemovitostí, kde se vedou nejen vlastníci, ale rovněž i oprávněné osoby a nájemníci.   

 

2.6. Část šestá. Společná, přechodná a zmocňovací ustanovení 

2.6.1. Povinnost zachovat mlčenlivost 

 Zaměstnanci ministerstva, krajů nebo obcí budou povinni zachovávat mlčenlivost  

o skutečnostech, se kterými se seznámili při provádění tohoto zákona. 

 Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního poměru. Povinnosti zachovávat 

mlčenlivost mohou být zproštěny osoby uvedené pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, 

anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu; 

tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle 

zvláštních právních předpisů. 

2.6.2. Kontrolní činnost 

 Ministerstvo provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti na úseku evidence 

obyvatel a rodných čísel. 

 Ministerstvo provádí kontroly v souladu s kontrolním řádem, a to na krajských 

úřadech, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a ohlašovnách. Zejména bude 

prováděna kontrola při poskytování a využívání údajů z informačního systému a registru 

rodných čísel, kontrola postupu při rušení trvalého pobytu, při hlášení změny trvalého pobytu, 

apod. 

2.6.3. Přechodná ustanovení 

 Občané, u nichž se liší faktický pobyt s trvalým pobytem vedeným v informačním 

systému, mají povinnost se do 2 let od účinnosti zákona přihlásit k trvalému pobytu podle 

místa svého faktického pobytu. V případě, že občan hlášený na adrese sídla ohlašovny nesplní 

svou zákonnou povinnost a nepřihlásí se do místa svého skutečného trvalého pobytu, bude mu 
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trvalý pobyt ze zákona zrušen a v informačním systému evidence obyvatel bude veden 

s fiktivní adresou. 

 Upraví se případné posunutí účinnosti jednotlivých ustanovení.  

2.6.4. Zmocňovací ustanovení 

Do nového zákona se převezme možnost ministerstva stanovit vyhláškou jednotlivé 

vzory tiskopisů a současně podrobnosti o přidělování rodných čísel výdejovým místem, 

způsob a podmínky provádění kontroly údajů v informačním systému.  

 

2.7. Část sedmá. Zrušovací a závěrečná ustanovení. 

Tato ustanovení budou obsahovat zrušení zákona o evidenci obyvatel a všech jeho 

novel a ustanovení o nabytí účinnosti tohoto zákona, která se předpokládá v roce 2018. 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  

o evidenci obyvatel. 

Současně při zpracování paragrafového znění zákona bude nezbytné předložit novely 

zákonů, kterých se nová právní úprava bude týkat, např. zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. V rámci změnového zákona 

bude upraven např. osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění tak, aby zůstal změnou 

pobytových institutů fakticky nedotčen. 

 

D. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČESKÉ REPUBLIKY 

Navrhovaná úprava vychází z přirozeného požadavku garantování základních lidských 

práv a svobod stanovených čl. 4 Listiny. Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním 
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pořádkem České republiky. Cíle předkládaného věcného záměru nelze dosáhnout novelizací 

platné právní úpravy, a to vzhledem ke koncepčně zásadně novému řešení.  

 

E. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE, S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI, 

JIMIŽ JE ČESKÁ REPUBLIKA VÁZÁNA, A S JUDIKATUROU 

EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA 

Navrhované řešení je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána, a to včetně Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (publikované ve 

Sbírce zákonů pod číslem 209/1992 Sb.). Konkrétně není nijak v rozporu s čl. 8, který 

zaručuje právo na respektování rodinného a soukromého života, neboť právní úprava 

neomezuje občany ve volbě svého obydlí a zaručuje ochranu soukromí z hlediska rodných 

čísel. Návrh rovněž neodporuje čl. 2 protokolu č. 4, jelikož nijak neomezuje svobodu pohybu 

a svobodu zvolit si místo pobytu. Každý si může zvolit místo svého bydliště, které bude 

evidováno jako místo trvalého pobytu. Dotčena není ani ochrana vlastnictví a právo pokojně 

užívat svůj majetek podle čl. 1 protokolu č. 1. Občan bude hlášen k trvalému pobytu v místě 

svého faktického pobytu a pouze v případě, že bude mít k dané nemovitosti užívací titul. Čl. 

13 zaručuje právo každému, jehož práva a svobody byly porušeny, účinné právní prostředky 

nápravy, a to i v případě, kdy se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností. 

Mezi takové účinné prostředky patří např. provádění oprav v informačním systému či 

možnost změny rodného čísla v zákonem stanovených případech Návrh věcného záměru je 

v souladu rovněž s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.  

Závazky vyplývající pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii nijak 

nekolidují s navrhovanou právní úpravou. Jsou v souladu zejména s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném 

pohybu těchto údajů. Nařízení v čl. 4 stanoví, že osobní údaje musejí být zpracovány korektně 

a zákonným způsobem, mohou být shromažďovány pro stanovené účely, výslovně vyjádřené 
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a legitimní a nesmějí být dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely. Další 

zpracování pro historické, statistické nebo vědecké účely není považováno za neslučitelné, 

pokud správce poskytne vhodná ochranná opatření, zejména zajistí, aby údaje nebyly 

zpracovávány k žádnému jinému účelu ani použity k podpoře opatření či rozhodnutí o 

konkrétní osobě. Osobní údaje musejí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s 

ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány anebo dále zpracovávány. Osobní údaje 

musejí být přesné, a je-li to nezbytné, i aktualizované. Musí být přijata veškerá rozumná 

opatření, aby nepřesné nebo neúplné údaje s ohledem na účely, pro které byly 

shromažďovány nebo dále zpracovávány, byly vymazány nebo opraveny. Musejí být 

uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je 

nezbytné pro dosažení účelů, pro které jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány. Osobní 

údaje jsou zpracovávány pro umožnění plnění úkolů ve veřejném zájmu. Osobní údaje lze 

předávat v rámci orgánů a institucí Evropské unie nebo mezi nimi, pouze pokud jsou nezbytné 

k legitimnímu plnění úkolů spadajících do pravomoci příjemce. Navrhované řešení je 

v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 

2002, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 

(Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). Navrhovaná právní úprava je též 

v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na 

úseku evidence obyvatel a rodných čísel, která vstoupila v platnost 1. března 2015. 

 

F. HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOSAH NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ 

ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET A OSTATNÍ VEŘEJNÉ 

ROZPOČTY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA 

SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY 

SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A 

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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Finanční náklady jsou uvedeny v části 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

řešení. Předpokládají se jednorázové náklady, které bude nutné vynaložit na „úpravu“ 

informačního systému, informačního systému územní identifikace a RÚIAN.  

Další dosah na státní rozpočet bude jednorázové vydání občanského průkazu 

občanům, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na úřední adrese.  

Navrhovaná právní úprava je bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost České 

republiky. Nepředpokládáme žádné sociální dopady ani dopady na spotřebitele, životní 

prostředí.  

 

G. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Plnění kritérií přiměřenosti, efektivity, odpovědnosti a kontroly veřejné správy 

 Předkládaný návrh stanoví, které orgány vykonávají státní správu v oblasti evidence 

obyvatel a rodných čísel. Specifikují se úkoly krajských úřadů, ohlašoven, ministerstva  

i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jakož i soudů a matričních úřadů. Návrh 

zákona je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat i ve vztahu  

ke kompetencím orgánů veřejné správy.  

 Jednotlivé úkony orgánů spolu vzájemně souvisejí, proto je předpoklad pro zajištění 

kontroly těchto činností. Rozhodovací činnost správních orgánů je popsána ve správním řádu 

(zákon č. 500/2004 Sb.). Navrhovaná úprava stanoví, jaký orgán je kompetentní 

k rozhodování. Rozhodnutí správních orgánů jsou vždy přezkoumatelná.  

Kritéria korupčních příležitostí 

 Výkon státní správy může provádět pouze zaměstnanec, který je znalý problematiky  

a má předpoklady pro výkon činností souvisejících s výkonem státní správy na úseku 

evidence obyvatel a rodných čísel. Jen ti, kdo prokážou zkouškou z odborné způsobilosti 

potřebné znalosti a získají osvědčení, mohou vykonávat odborné činnosti specifikované 
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zákonem. Jedná se především o rušení údaje o místě trvalého pobytu, provádění oprav 

v informačním systému a zápis údajů.  

Transparence a otevřená data 

 Navrhovaná právní úprava je zvláštním právním předpisem upravujícím poskytování 

údajů. Otevřená data se neposkytují. 

Srovnání se stávající legislativou 

 Navrhovaná právní úprava navazuje na pozitiva současné právní úpravy evidence 

obyvatel a rodných čísel a zároveň řeší problematická ustanovení, přičemž vychází 

z dosavadních poznatků a podnětů obecních úřadů, krajských úřadů či magistrátů.  

Sběr dat o zjištěných korupčních rizicích 

 Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy stanoví, že úředník  

či zaměstnanec veřejné správy je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému 

v trestním řízení jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém  

se hodnověrným způsobem dozvěděl.  

 

H. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU 

DISKRIMINACE 

Navrhovaná právní úprava nepřipouští diskriminační přístup. Povinnosti jsou 

stanoveny pro všechny občany bez rozdílu pohlaví, náboženské či politické příslušnosti. 

Návrh je v souladu zejména s čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

(publikované ve Sbírce zákonů pod číslem 209/1992 Sb.), neboť zaručuje stejná práva a 

povinnosti bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, 

jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost 

k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. 
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I. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ 

SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informační systém evidence obyvatel 

Účel zpracování osobních údajů: Evidovat obyvatele včetně jejich rodinných vazeb a 

po celou dobu jejich života a současně umožnit subjektům oprávněným ze zákona tyto údaje 

opakovaně využívat pro výkon různých agend.  

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: Kategorií subjektu údajů budou fyzické 

osoby. Kategorií zpracovávaných osobních údajů budou zejména: jméno, příjmení, rodné 

příjmení; datum narození, rodné číslo, státní občanství, datum úmrtí, trvalý pobyt, fiktivní 

adresa, údaje o dalších osobách (např. rodiče, manžel/ka atd.) a u nich obdobné údaje včetně 

změnových hodnot jednotlivých údajů v čase. 

 Veřejnost zpracování: Údaje z informačního systému se poskytují oprávněným 

subjektům (na základě zákona) způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tyto subjekty nejsou 

oprávněny osobní údaje shromažďovat, předávat a využívat mimo působnost stanovenou 

zákonem.  

Lhůta pro uchování osobních údajů: Doba uchování osobních údajů bude 75 let od 

úmrtí subjektu údajů. 

Každý subjekt, který by zjistil nebo se domníval, že zpracování jeho osobních údajů je 

prováděno v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se 

zákonem, zejména by zjistil, že jeho údaje jsou s ohledem na jejich zpracování nepřesné, bude 

moci požádat správce o opravu údajů. Přístup subjektu údajů k informacím bude řešen 

v návrhu zákona. Půjde o zvláštní právní úpravu poskytování údajů.  
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Zabezpečení přenosu dat (osobních údajů o subjektech) bude probíhat komunikací a 

záznamy o přenosu těchto dat budou logovány, tzn., že budou k dispozici informace o 

identifikaci dávky, jejím předání, počtu neúspěšných pokusů o předání dávky a seznamu 

subjektů v dávce obsažených. 

 Oproti dosavadní právní úpravě zpracovávání a poskytování osobních údajů dochází 

ke změně rozsahu údajů. Navrhuje se jejich rozšíření o fiktivní adresu. Délka lhůt pro 

uchování osobních údajů se nemění.  

 Dopady do soukromí by mohly být dány přebíráním údajů pro četná zpracování při 

plnění povinností na základě velkého počtu (cca 105) zákonů a prostým využíváním údajů 

získávaných z této evidence, pokud oprávněný subjekt poruší zákonem danou povinnost 

využívat údaje pouze pro účel výkonu své působnosti. Tyto dopady nebyly dosud nikdy 

zmapovány. Lze předpokládat, že s dopadem do soukromí subjektu údajů je potenciálně 

spjato každé neoprávněné použití údajů osoby, jejíž údaje jsou vyhledávány, případně i osob 

s ní spjatých rodinnými vazbami.  
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