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Část materiálu: IV 

 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O EVIDENCI OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSLECH 
 
Návrh věcného záměru zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 13. dubna 2015, s termínem doručení stanovisek  
do 5. května 2015. Zásadní připomínky uplatnilo 28 připomínkových míst: 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

1. Požaduji do Předkládací zprávy i samotného Návrhu věcného 
záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech kapitola 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů doplnit informaci, že 
veškeré uvedené výdaje budou realizovány v rámci 
rozpočtovaných finančních prostředků dotčených kapitol 
státního rozpočtu (Ministerstvo vnitra, Český úřad 
zeměměřičský a katastrální) na příslušná léta. 

Akceptováno 

2. Změny, které se týkají institutů trvalého, přechodného a 
fiktivního pobytu, budou mít pro orgány Finanční správy ČR 
zásadní význam, a to především pro určení místní příslušnosti 
(zejména nově zaváděný fiktivní pobyt se použije pro 
stanovení místní příslušnosti orgánů veřejné správy), 
rozpočtového určení daní nebo doručování v daňovém řízení. 
Vzhledem k tomu, že předložený návrh je koncipován v 
obecné rovině, budu se moci blíže vyjádřit až v okamžiku, kdy 
bude zřejmý text zákona. Považuji však za žádoucí, aby tyto 
změny prošly širokou diskuzí a byl dán dostatečný časový 
prostor pro vyjádření se ke konkrétnímu textu nové právní 
úpravy. 

Vysvětleno 

Doručování bude upraveno v procesních předpisech, nikoli 
v zákoně o evidenci obyvatel a rodných číslech. 

3. V části 1.2 definice problému není srozumitelně vysvětleno, o 
jak rozsáhlý problém se jedná a jaké jsou negativní dopady 
současné právní úpravy. Například z pátého odstavce této 
kapitoly, kde je popisován nesoulad mezi evidenčním 
charakterem trvalého bydliště a charakterem vyplývajícím z 
jiných právních úprav, není jasné, jaké jsou skutečné dopady, 
jakým způsobem je tato skutečnost zneužívána a jaké 

Vysvětleno 

Není možné doložit, kolik občanů hlášených k trvalému pobytu na 
ohlašovnách je v exekuci. Adresa sídla ohlašovny není 
v informačním systému nijak odlišena. Údaje získáváme od 
obecních úřadů, které nemají informace o tom, zda je proti 
občanovi evidovanému na úřední adrese vedeno exekuční řízení. 
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povinnosti „nezanedbatelného významu“ vyplývají z jiných 
právních předpisů. V odstavci 6 této kapitoly je uváděno, že 
byly zaznamenány případy, kdy, díky současné právní úpravě, 
exekutoři zabavili majetek z trvalého bydliště dlužníka i 
přesto, že tam dlužník žádné věci neměl. Z toho si nelze udělat 
představu, jak často taková situace nastala a tedy jak moc 
velkým a častým problémem toto je.  Dále nejsou v 
předloženém materiálu uvedeny další údaje nebo alespoň 
odhady, které by opodstatňovaly nutnost změny legislativy, 
například počet exekucí vedených na osoby, které mají adresu 
trvalého pobytu v sídle ohlašovny nebo odchylku současných 
statistických dat a skutečnosti a jak moc velké „nespravedlivé“ 
náklady pro obce znamená skutečnost, že občan nemá v dané 
obci trvalé bydliště a neplatí tudíž poplatky, ale dlouhodobě se 
tam zdržuje. Požaduji proto tuto část rozpracovat a podložit 
konkrétními údaji. 

Z kontrol prováděných Ministerstvem vnitra na obecních úřadech 
vyplývá, že 70-80% správních řízení o zrušení údaje o trvalém 
pobytu je z důvodu obavy z exekuce na osobu, které je údaj rušen. 

Zastáváme názor, že problém je definován dostatečně. 

4. Kapitola 1.6. Zhodnocení rizik popisuje pouze rizika spojená s 
nepřijetím nové právní úpravy a neobsahuje analýzu rizik 
spojených s přijetím nové právní úpravy, například navýšení 
povinností pro soudy (na str. 47 je uvedena povinnost pro 
soudy prvního stupně zapisovat údaje). Žádám proto tuto část 
dopracovat.  

Vysvětleno 

Soudy prvního stupně zapisují údaje již podle současné platné 
právní úpravy, návrh věcného záměru zákona tak nebude mít 
odlišný dopad od současného stavu. Od záměru evidovat rozsah 
omezení ve svéprávnosti občana bude upuštěno.  

5. V kapitole 3.1. Identifikace nákladů a přínosů není dostatečně 
řešeno, jakých všech informačních systémů se plánovaná 
změna dotkne. Požaduji zahrnout alespoň přehled 
nejdůležitějších systémů, které jsou na současný systém 
navázány. 

Vysvětleno 

Do textu bude doplněn přehledem rezortů, jejichž informačních 
systémů by se mohla změna týkat. Vzhledem k tomu, že nebude 
zaváděn přechodný pobyt, bude se změna týkat pouze položky 
fiktivní adresa. 

6. V kapitole 2.3.6 Přechodný pobyt není jasně řečeno, v jakých 
případech bude možné mít na určité adrese přechodný pobyt. 
Žádám proto tuto část dopracovat. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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Ministerstvo 
kultury 

Ke kapitole C, části 2.3.5 

Návrh zde předpokládá, že vlastník nemovitosti bude za určitých 
podmínek povinen strpět, aby se osoba odvozující své právo 
nemovitost užívat od vlastnického práva přihlásila k trvalému pobytu 
v určitém objektu. Materiál se však jen omezeně zabývá možností 
vlastníka objektu zajistit, aby trvalý pobyt takové osoby byl zrušen. 
Trvalý pobyt bude možno zrušit, citujeme: „(…) na základě návrhu 
oprávněné osoby, 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 nemovitosti nebo její vymezené části a na adrese se fakticky 
nezdržuje“. Z této formulace dovozujeme, že pro zrušení trvalého 
pobytu v určitém objektu je rozhodující zda se občan na dané adrese 
fakticky zdržuje. Tuto konstrukci nepokládáme za vhodnou: z hlediska 
ochrany vlastnického práva by měl být rozhodující právní stav, totiž 
například pozbytí práva užívat objekt, bez ohledu na to, že občan 
v objektu nadále přebývá, ale bez právního titulu. Z výše uvedeného 
důvodu doporučujeme, aby byla věta „Dále na základě návrhu 
oprávněné osoby, 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 nemovitosti nebo její vymezené části a na adrese se fakticky 
nezdržuje.“ nahrazena větou: „Dále na základě návrhu oprávněné 
osoby, a to v případě, kdy občan nebude v objektu skutečně bydlet a 
nenahlásí si nový trvalý pobyt, a dále v případě, kdy občanovi skončí 
nájem na dobu určitou či jiný obdobný vztah, z něhož plyne užívací 
právo k objektu nebo jeho části. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno, připomínka změněna na doporučující 

Občanovi nelze zrušit trvalý pobyt na návrh oprávněné osoby 
v případě, pokud se v dané nemovitosti skutečně zdržuje a bydlí 
v ní. Pokud občan užívá nemovitost neoprávněné, musí rozhodnout 
soud. Až v okamžiku, kdy budou splněny zákonné požadavky, je 
možné zrušit údaj o trvalém pobytu občana. V případě, že by bylo 
možné zrušit trvalý pobyt občanovi i přes to, že v nemovitosti bydlí, 
jednalo by se o stav, který je v rozporu s tezí návrhu věcného 
záměru zákona, tzn. evidovat pobyt občana podle skutečného místa 
pobytu. 

 

 

Ke kapitole C, části 2.3.6 

Při vědomí navrhovaného automatického ukončení přechodného 
pobytu po 12 měsících ex lege by dle našeho názoru měla být i zde 
zavedena obdobná konstrukce návrhu na ukončení přechodného 
pobytu ze strany vlastníka/oprávněné osoby v případě skončení práva 
přihlášené osoby užívat objekt. Navrhujeme proto, aby byla za větu 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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„V tomto případě musí opětovně doložit oprávněnost užívání 
nemovitosti.“ doplněna věta: „Přechodný pobyt bude ukončen na 
návrh oprávněné osoby v případě, kdy občanovi skončí nájem na dobu 
určitou či jiný obdobný vztah, z něhož plyne užívací právo 
k nemovitosti.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

K institutu přechodného pobytu  

Nesouhlasíme se zaváděním nové pobytové kategorie - 
přechodného pobytu. Trvalý pobyt má již mít zásadně evidenční 
charakter, nejedná se o institut, z něhož by vyplývala nějaká práva, 
není domovským právem. Pokud se shledává jeho nefunkčnost v rámci 
pouhého evidenčního nástroje, je třeba zvážit, zda platná právní 
úprava (a i navrhovaná právní úprava – viz dále uvedené připomínky 
MPSV vztahující se k podnájmu či k počtu osob v bytě) nestanoví 
nepřiměřeně přísné podmínky pro ohlášení změny trvalého pobytu, 
jako pouze evidenčního údaje. Pokud by samozřejmě měl mít trvalý 
pobyt podobný obsah, jako někdejší domovské právo, mělo by smysl 
rozlišovat takový právní institut od pouhého „policejního hlášení 
pobytu“. Pokud ovšem žádné takové důsledky nemá, pak není důvod 
zavádět více kategorií hlášení k pobytu, ale je na místě provést revizi 
stávajících podmínek pro založení trvalého pobytu v místě skutečného 
bydliště. 

Jde-li o zjištění skutečné adresy občana, je již dnes občan 
nepřímo nucen vzhledem k zákonným fikcím doručení úředních 
písemností k tomu, aby měl ohlášenu odpovídající doručovací adresu, 
jinak se vystavuje nebezpečí, že mohou nabýt právní moci různá 
rozhodnutí, která nejsou v souladu se skutečností, popřípadě, že mu 
nebudou doručena předvolání a další listiny. Tato forma stimulace 
ohlašovaní skutečného bydliště je mnohem efektivnější na rozdíl 
od možnosti uložení poměrně bagatelní pokuty za přestupek. Tato 
pokuta navíc osoby, které se naproti tomu úmyslně vyhýbají 
jakémukoli uvádění adresy skutečného bydliště, od neohlašování 
přechodného pobytu, který návrh předpokládá zavést, stejně neodradí. 
Účinek, který si předkladatel od zavedení institutu „přechodného 
pobytu“ slibuje, tak stejně nemůže být naplněn; dojde pouze k nárůstu 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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administrativy a k nutnosti zcela zbytečných úředních jednání v 
případě naprosté většiny osob, které kratší nebo delší dobu pobývají na 
jiné adrese než na adrese svého trvalého pobytu, ale buď nejsou ani v 
exekuci, ani je nedohledávají jiné orgány veřejné moci a přebírání 
písemností mají vyřešeno prostřednictvím osob blízkých, nebo mají 
zajištěnu změnu místa dodání na poště, popř. mají v evidenci obyvatel 
na vlastní žádost uveden údaj o adrese, na kterou jim mají být 
doručovány písemnosti podle § 10b zák. č. 133/2000 Sb. 

MPSV rovněž zásadně nesouhlasí s tím, aby povinnost 
ohlašovat pobyt (ať již přechodný nebo trvalý) vznikal jinému 
občanovi, například vlastníku nemovitosti, pronajímateli či 
ubytovateli. Jedná se o osobní věc občana, nelze takové povinnosti 
přenášet na jiné osoby, které ji v mnoha případech nemohou ani reálně 
zajišťovat. 

Akceptováno 

Povinnost hlášení trvalého pobytu bude mít pouze občan, který se 
hlásí k trvalému pobytu. 

Požadujeme revizi institutu trvalého pobytu tak, aby se i nadále 
jednalo o jediný institut evidence pobytu občana, a aby se úprava 
nerozšiřovala o další pobytové instituty, tedy o přechodný pobyt. 
Současně požadujeme zachování současného institutu vedení 
údaje o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti 
podle zvláštního právního předpisu na žádost občana podle § 10b 
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. 
Tato připomínka je zásadní. 

Jsou zde i hlediska aplikace návrhu v praxi svědčící proti 
navrhované úpravě přechodného pobytu: 

- občan často neví a ani nemůže vědět, že předpokládaná nepřítomnost 
v místě trvalého pobytu přesáhne 90 dnů (například při nástupu do 
léčebny dlouhodobě nemocných). Zákon neřeší situace, že se občan 
k přechodnému pobytu nepřihlásí z důvodu, že předpokládaná 
nepřítomnost v místě trvalého pobytu bude kratší než 90 dnů, ale 
teprve v průběhu pobytu na přechodné adrese zjistí, že tato doba 
pobytu bude delší; 
- návrh též neřeší situace, kdy občan ohlašovací povinnost v 15 denní 
lhůtě nesplní účelově, následně se bude hájit tvrzením, že se 
k přechodnému pobytu nepřihlásil, protože původně předpokládal, že 

Akceptováno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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jeho rozsah bude kratší, než 90 dnů;  
- občan se bude postupně (například z důvodu výkonu zaměstnání) 
zdržovat na několika místech, přičemž celková doba nepřítomnosti na 
adrese trvalého pobytu přesáhne 90 dnů, avšak tato doba nebude 
překročena ani na jednom z míst přechodného pobytu;  
- pokud občan neohlásí ukončení přechodného pobytu dnem, kdy 
skutečně skončí, bude po dobu 12 měsíců přechodný pobyt „platný“, 
ačkoliv se zde již nezdržuje (ukončen bude uplynutím této doby). 
Předpokládáme, že po tuto dobu mu na tuto adresu tedy mj. budou 
doručovány zásilky do vlastních rukou a budou zřejmě považovány za 
doručené fikcí se všemi s tím spojenými důsledky; 
- přestupkem podle návrhu zákona je nenahlášení trvalého (případně 
přechodného) pobytu, nikoli neodhlášení se z trvalého pobytu, takže 
lze očekávat, že situace, kdy se občan neodhlásí, mohou být časté; 
K institutu trvalého pobytu  

Návrh věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných 
číslech si klade za cíl odstranit nesoulad mezi trvalým pobytem 
fyzické osoby, který má evidenční charakter, a místem, kde osoba 
skutečně žije. Z předloženého návrhu však podle našeho názoru 
vyplývají nejasnosti a rozpory.  

Navrhovaná právní úprava do značné míry popírá vlastnické 
právo jako právo absolutní z důvodu potřeby evidovat, kde se určitá 
osoba v dané chvíli nachází (např. pro účely doručování). Je zcela 
zřejmé, že zrušením vyžadovaného souhlasu vlastníka nemovitosti 
s přihlášením k trvalému pobytu a umožněním přihlásit se k trvalému 
pobytu i v nebytovém prostoru vlastník ztrácí kontrolu (nebo je mu 
ztížena) a možnost nakládat s touto nemovitostí, a to především 
v návaznosti na další návrh spočívající v právu osoby, která je ve 
vztahu k nájemci nemovitosti osobou blízkou, přihlásit se v pronajaté 
nemovitosti k trvalému pobytu bez souhlasu vlastníka či 
pronajímatele. Tím je vlastníkovi upírána faktická možnost ovlivnit 
nakládání se svým majetkem.  

Podle návrhu ohlašovna v rámci správního řízení o zrušení 
trvalého pobytu prověří, zda je občan vlastníkem či spoluvlastníkem 
nemovitosti, do které se lze přihlásit k trvalému pobytu. Pokud zjistí, 
že je vlastníkem či spoluvlastníkem takové nemovitosti, přihlásí ho 

Vysvětleno  

Nájemci nemůže nikdo bránit ve splnění jeho zákonné povinnosti. 
Vlastník se vždy dozví o skutečnosti, že se změnil počet osob 
přihlášených k trvalému pobytu v jeho nemovitosti. Vlastník i 
nadále může disponovat svým majetkem.  
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k trvalému pobytu na její adresu. V případě, že by vlastník vlastnil 
více nemovitostí, přihlásí ho do nemovitosti, která je nejblíže místu 
jeho posledního trvalého pobytu. Tento postup považujeme za 
rozporný se zásadou, že místem trvalého pobytu by mělo být místo, 
kde se občan zdržuje, má rodinu, zaměstnání, kde projevil vůli trvale 
žít a mít domov. Tento stav však může některým osobám vyhovovat a 
ty pak nemusí mít zájem uvést místo trvalého pobytu do souladu 
s pobytem faktickým. Zůstanou tak přihlášeny k trvalému pobytu 
v místě nemovitosti, kde ale fakticky nebydlí, a záměr návrhu 
(například odvádění místních poplatků, výkon volebního práva tam, 
kde občan skutečně žije, spravedlivé rozdělení příspěvků obcím na 
výkon státní správy atd.) tak nebude naplněn. Kromě toho nelze 
vyloučit, že uvedená nemovitost byla jejím vlastníkem na základě 
nájemní smlouvy pronajata, takže vzniklý stav by mohl mít 
nepříjemné důsledky i pro nájemce nemovitosti (například možnost 
exekuce; přitom důvodem pro změnu právní úpravy byly mimo jiné 
právě obavy z nedůvodných exekucí).  

Akceptováno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že vlastník nemovitosti nebude v rámci řízení o zrušení 
trvalého pobytu (ze zákona nebo na návrh) úředně přestěhován na 
adresu nejbližší nemovitosti, kterou vlastní. 

 

K institutu fiktivního pobytu 

Věcný záměr počítá s existencí občanů, kteří budou evidováni 
bez trvalého pobytu pouze s fiktivním pobytem z důvodu, že se nemají 
kam přihlásit k trvalému pobytu, nebo proto, že nedodrží povinnost 
přihlásit se k trvalému pobytu v místě, kde se skutečně zdržují. 
Místem fiktivního pobytu by tak byly ohlašovny. S fiktivním pobytem 
nemají být spojena žádná práva vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů a vztahující se k trvalému pobytu, což má tyto občany 
motivovat k tomu, aby povinnost splnili. Fiktivní pobyt má sloužit 
pouze k určení místní příslušnosti státních orgánů a pro doručování 
zásilek určených do vlastních rukou při současném zakotvení 
povinnosti ohlašoven přebírat výzvy k vyzvednutí zásilek a poučení 
o právních důsledcích jejich nevyzvednutí.  

Osoby s fiktivním pobytem, které skutečně nemají kde bydlet 
(klasičtí „bezdomovci“) tedy v podstatě splynou s osobami, které sice 
mají také evidován fiktivní pobyt, avšak pouze z důvodu, že 
nevlastní/nespoluvlastní žádnou nemovitost, ale ve skutečnosti někde 
bydlí a žijí „běžným“ způsobem. 

Vysvětleno 

Ve zvláštních právních předpisech bude upraveno, která práva jsou 
spojena s fiktivní adresou (pobytem).  Novelizace zvláštních 
právních předpisů změnovým zákonem si vyžádá užší spolupráci 
jednotlivých rezortů. Jakým způsobem a které zvláštní právní 
předpisy budou upraveny, bude vyhodnoceno v rámci zpracování 
paragrafového znění zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech.  
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K části A 
K bodům 1.2. a 1.5. 

Předkladatel v návrhu sice uvádí, že pojem bydliště se v 
právním řádu vyskytuje převážně jako synonymum k trvalému pobytu, 
a zmiňuje i definici občanského zákoníku, musíme však zdůraznit, že 
tyto pojmy totožné nejsou. Například v případě nepojistných 
sociálních dávek má pojem bydliště zcela jiný význam. Pojem bydliště 
definuje zákon o pomoci v hmotné nouzi, a to i pro zákon o státní 
sociální podpoře, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením a zákon o sociálních službách, a tento pojem dokládá 
spjatost osoby s Českou republikou. Proto požadujeme oba pojmy 
neztotožňovat. 
Tato připomínky je zásadní 

Vysvětleno 

Text pouze konstatuje užívání pojmu bydliště. Nikde v textu se 
neuvádí, že se jedná o totožné instituty. 

 

K bodům 1.5., 1.6. a 2.  
Navrhovaná možnost přihlášení se k trvalému pobytu i do 

nebytových prostorů je sice v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, ale je nutné si uvědomit, že nepůjde pouze o 
hlášení do studií či ateliérů v pojetí současných novostaveb. Toto 
pravidlo umožní občanům hlásit se k trvalému pobytu 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. Po přihlášení se k trvalému pobytu nebude již 
z žádného záznamu jasné, zda jde o bytový či nebytový prostor. Tento 
přístup zjevně povede k dalšímu vytěsňování ohrožených skupin 
obyvatel z bytů a k podpoře – podle tohoto návrhu již legální – bydlení 
těchto osob v nevyhovujících prostorech. Požadujeme vyloučit 
možnost nahlášení trvalého nebo přechodného pobytu v 
nebytových prostorech, nebo jasně definovat kritéria, která musí 
nebytový prostor splnit, aby v něm bylo umožněno bydlení a 
následné přihlášení se k trvalému či přechodnému pobytu (např. 
na základě vyjádření stavebního úřadu). 
Tato připomínka je zásadní. 

Rozpor 

Účelem zákona je evidovat trvalý pobyt občana v místě, kde se 
skutečně zdržuje, proto bude umožněno hlásit se k trvalému pobytu 
v prostoru, který má číslo popisné či evidenční, nebo parcelní číslo. 
Není možné použít užší definici objektu, ve kterém je možné mít 
trvalý pobyt. Tím by mohlo být znemožněno občanům v plnění 
jejich zákonné povinnosti. Bude nutné zajistit adresní body 
v registru územní identifikace, adres a nemovitostí, aby bylo možné 
na tato místa doručovat. Dopady budou zhodnoceny. 

Z odůvodnění nám není jasné, na jakém základě by měl stavební 
úřad vydat vyjádření k přihlášení k trvalému pobytu do nebytového 
prostoru. Jedná se o další zatěžování občana, který chce splnit svou 
zákonnou povinnost, a zaměstnanců stavebních úřadů. Zastáváme 
názor, že stavební úřad nemůže v žádném případě vydat kladné 
vyjádření k tomu, aby byla nemovitost využívána k jinému účelu, 
než ke kterému byla zkolaudována. Není účelem tohoto zákona 
posuzovat hygienické podmínky bydlení, je spíše otázkou 
stavebního zákona, zda se tyto podmínky nemají upravit jinak. 

K bodu 3.1. - Identifikace nákladů a přínosů 
1. V základním registru obyvatel se nově povede referenční 
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údaj o přechodném pobytu občana a rozšíří se jeho položková skladba, 
zároveň se v něm již nebude evidovat údaj o adrese, na kterou má být 
doručováno. Nově bude v informačním systému evidován údaj o 
fiktivním pobytu, evidenčním číslu nemovitosti, číslu bytové jednotky. 
Je tedy zřejmé, že dojde k úpravám stávajících informačních systémů 
napojených na informační systém základních registrů, resp. IS EO a 
CIS (prostřednictvím kompozitních služeb). 

Uvádí se, že „Lze předpokládat, že v souvislosti s přijetím 
nové právní úpravy by mohly vzniknout některé 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 údaje využívat. Jelikož nelze dopředu 
stanovit, jakých informačních systémů se změna  dotkne a v jakém 
rozsahu, nelze ani předběžně vyčíslit náklady s tím spojené. 
Nejedná se tedy o předpoklad, ale fakt. V tomto smyslu je třeba 
text upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Text bude upraven. 

Poukazujeme na to, že náklady jsou nejen nedokonale 
vyčíslené, ale nejsou ani identifikovány všechny. Kvantifikovány jsou 
jen ty, které vzniknou „státu“, náklady občanů v pozici nájemníků 
nebo vlastníků zhodnoceny nejsou. Požadujeme návrh v tomto 
směru doplnit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že se stanoví zákonná povinnost hlásit změnu 
trvalého pobytu, nebude splnění povinnosti podléhat správnímu 
poplatku. Občanům tak se zavedením ohlašovací povinnosti 
nevzniknou náklady. V návrhu věcného záměru byly zrušeny 
povinnosti vlastníků nemovitostí, správců bytových domů a jiných 
oprávněných osob. Na jejich straně tudíž také žádné náklady 
nevzniknou.  

Kvantifikován je pouze přínos realizace navržené právní 
úpravy v podobě příjmu plynoucího do rozpočtu ohlašoven ze 
správního poplatku za podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu a za ukončení trvalého pobytu. Z návrhu není zřejmé, zda 
agenda spojená s evidencí přechodného pobytu bude nebo nebude 
zpoplatněna a zda se předpokládá přínos i v jiných oblastech. 

Vysvětleno  

Hlášení k trvalému pobytu nebude zpoplatněno. 
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Požadujeme návrh v tomto směru doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Přenesení povinností platit za státem uložené povinnosti na 
občany odporuje snaze o snižování administrativní zátěže a ještě bude 
zhoršovat finanční situaci skupiny osob ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením, kam bezdomovci, na které je navrhovaná 
úprava m.j. zaměřena, bezesporu patří. Z návrhu není zřejmé, že 
přínosy přijetí nové právní úpravy (to znamená výnosy ze správních 
poplatků) převyšují náklady na její realizaci.   
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Není cílem návrhu zhoršovat finanční situaci občanů. V případě, že 
se občan dopustí přestupku, navrhne se pouze horní výše pokuty, 
kterou lze uložit. Např. při porušení povinnosti přihlásit se 
k trvalému pobytu bude možné vyřešit přestupek v blokovém řízení. 
Vždy bude záležet na správním uvážení úředníka, aby rozhodl, jaká 
výše pokuty bude uložena, nebude-li stačit domluva apod.  

Podle našeho názoru uvedené náklady ohledně technického 
vybavení nejsou úplné, neboť v návrhu se počítá pouze s náklady pro 
každou ohlašovnu na vybavení alespoň jednou čtečkou karet 
elektronického kontaktního čipu, ale nikde se neuvažuje s náklady 
dalších státních úřadů (např. Úřadu práce ČR a ČSSZ), které jsou 
povinny informace o trvalém a přechodném pobytu využívat při styku 
s klienty. Požadujeme v tomto směru doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. Nevzniknou tak další náklady třetím 
stranám v souvislosti s pořizováním elektronických čteček 
občanských průkazů s čipem.  

K bodu 3.3 – Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Náklady a přínosy nové právní úpravy evidence obyvatel 

nejsou vyhodnoceny podle variant, ale jen za varianty „změnové“ 
celkem, tedy bez rozlišení, zda se jedná o variantu 1 nebo 2. 
Požadujeme varianty zhodnotit separátně, aby byl výběr nejlepší 
varianty založen na důkazech. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že zůstane pouze varianta I, ohlašovací povinnost bude 
mít občan, který se hlásí k trvalému pobytu.  

K bodu 2.1.2. – Působnost zákona 
Z návrhu není zcela jasné, proč se věcný záměr vztahuje jen na 

cizince v příbuzenském vztahu k občanům ČR, bez provázanosti se 
zákonem o pobytu cizinců a zákonem o azylu. Požadujeme vysvětlit a 
návrh v tomto směru doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Text bude doplněn.  

V návrhu se nově navrhuje vést údaj o čísle bytové jednotky 
v informačním systému evidence obyvatel a základním registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí. V návrhu však již není 
řešena obdobná evidence u nebytových prostor, kde navíc nebudou 
stanoveny ani maximální počty osob z hlediska bydlení v těchto 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena v paragrafovém znění za 
předpokladu, že budou připraveny podmínky pro jejich evidování. 
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objektech. Požadujeme návrh v tomto směru doplnit o úpravu 
informačního systému u nebytových prostor. 
Tato připomínka je zásadní. 

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. 

K bodu 2.2.2. Zápis, užívání a uchovávání údajů 
4. Osoba, která se nemá kam přihlásit k trvalému pobytu, bude 

evidována v režimu tzv. „fiktivního pobytu“, s nímž se však pojí 
nemožnost přístupu k sociálním dávkám. S institutem fiktivního 
pobytu by tak mohlo dojít (bez změny příslušných předpisů, které 
některá práva váží na institut trvalého pobytu – např. předpisy 
regulující výkon volebního práva do zastupitelstev obcí, parlamentu, 
předpisy o dávkách v hmotné nouzi, o státní sociální podpoře, apod.) k 
nesouladu s některými mezinárodněprávními instrumenty zaručujícími 
politická či sociální práva (Pakt o občanských a politických právech, 
Evropská sociální charta, atd.), neboť dávky a přístup k nim nesmí být 
vázány jen na trvalý pobyt osoby. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Zvláštní právní předpisy budou upraveny v souvislosti s novým 
zákonem o evidenci obyvatel a rodných číslech. Zda k takové 
změně dojde, bude na uvážení gestora jednotlivých zvláštních 
právních předpisů.  

K bodu 2.2.5. – Poskytování údajů 

V návrhu se uvádí, že údaje (vedené v informačním systému 
evidence obyvatel a registru rodných čísel) o osvojení budou moci být 
osvojenci poskytnuty po dovršení 18 let.  Tento záměr podle našeho 
názoru odporuje platné právní úpravě i základním právům dítěte, 
garantovaným mezinárodními úmluvami o ochraně lidských práv, 
resp. jejich filosofii. Podle čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, byť 
k tomuto článku uplatnila ČR výhradu, platí, že „Každé dítě má od 
narození právo na jméno, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a 
právo na jejich péči.“. Ostatně důvodová zpráva k občanskému 
zákoníku (k § 794 – § 798) uvádí, že „Vzhledem k tomu, že je třeba 
zajistit naplnění práva dítěte na vlastní identitu a znalost vlastního 
původu (Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech, čl. 
23 a 24, Úmluva o právech dítěte, čl. 7), klade se úkol úplného 
zjišťování, pokud se jedná o osobnost a všestrannou anamnézu 
přirozených rodičů, s tím, že výsledky tohoto zjišťování - sice 
popřípadě odpovídajícím způsobem utajené – přece jen by v případě 
zájmu zletilého dítěte měly být k dispozici. Výhrada, kterou ještě 

Akceptováno jinak 

Poskytování údajů o osvojení bude upraveno tak, že občan starší 15 
let může žádat o poskytnutí všech údajů vedených k jeho osobě, 
tedy včetně údajů o osvojení.  
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ČSFR učinila a ČR zachovala a která je nám opakovaně vytýkána, by 
měla být bez prodlení odvolána. 

Podle § 837 OZ platí, že osvojitel nebo osvojenec může 
navrhnout, aby soud rozhodl, že osvojení a jeho okolnosti mají být 
utajeny před rodinou původu dítěte. To obdobně platí i pro utajení 
pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení. Třebaže byly osvojení a 
jeho okolnosti nebo pokrevní rodič a jeho souhlas k osvojení utajeny, 
může soud rozhodnout o jejich odtajnění, odůvodňuje-li to velmi 
závažná situace ohrožující osvojené dítě na životě nebo na zdraví. To 
znamená, že utajení osvojení není neoddělitelnou obsahovou 
náležitostí každého osvojení, ale specifickou situací, o které rozhoduje 
vždy samostatně civilní soud, který ji může i změnit. Velmi vhodně v 
této souvislosti stanoví § 8a odst. 3 zákona o matrikách, že v případě 
osvojení mohou nahlédnout do sbírky listin pouze osvojitelé a po 
dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o 
utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, 
může osvojenec nahlédnout do sbírky listin až po nabytí svéprávnosti. 
Podle občanského zákoníku se má za to (viz § 31), že každý nezletilý, 
který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co 
do povahy přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho 
věku. A dále podle § 867 OZ před rozhodnutím, které se dotýká zájmu 
dítěte, poskytne soud dítěti potřebné informace, aby si mohlo vytvořit 
vlastní názor a tento názor sdělit; přitom o dítěti starším dvanácti let se 
má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a 
tento názor sdělit. Názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost. 

Pokud tedy občanský zákoník přiznává postupně stále širší 
svéprávnost dítěti v závislosti na jeho věku a jako určitou hranici již 
širší způsobilosti pro všechna soudní řízení ve věcech, která se dítěte 
týkají (tedy i ve věci utajení osvojení) stanoví hranici 12 let, nelze 
akceptovat navrhované úplné zbavení svéprávnosti nezletilého v této 
oblasti až do okamžiku dovršení 18 let věku bez ohledu na to, zda 
svéprávnosti nenabyl dříve, a bez ohledu na emancipaci jeho 
rozumové a volní vyspělosti  a bez ohledu na to, zda soud učinil (byť 
sporné) rozhodnutí o utajení osvojení nebo tu takové rozhodnutí vůbec 
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není a osvojení utajeno není. 
Požadujeme proto text opravit ve smyslu občanskoprávní i 

matriční právní úpravy. 
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 2.3.1. - Přihlášení k trvalému pobytu 

1. Návrh zavádí zásadu povinného hlášení osoby k trvalému 
pobytu, s tím, že „trvalý pobyt bude na adrese nemovitosti, kterou si 
občan zvolí v místě, kde má v úmyslu se trvale zdržovat a kde má 
zpravidla rodinu nebo zaměstnání a kde skutečně bydlí“ (má se blížit 
definici pojmu „bydliště“, který je definován v občanském zákoníku 
(dále jen „OZ“). Upozorňujeme, že toto pojetí sice možná sníží počet 
osob hlášených na adrese „ohlašovny“, pravděpodobně od něj však 
nelze očekávat, že zajistí to, aby osoba byla hlášena k trvalému pobytu 
v jiném místě, než tam, kde se dlouhodobě zdržuje. Tak např. může 
mít své zaměstnání jinde, než má svoji rodinu. Není zřejmé, kterým 
z těchto kritérií se má občan (potažmo stát při kontrole) primárně řídit, 
zda bude občan sankcionován za to, že se přihlásil k trvalému pobytu 
v místě, kde má rodinu, a nikoliv v místě zaměstnání (nebo opačně) a 
jak mu bude prokazovat úmysl „se trvale zdržovat“. 

2. V návrhu není nikde uvedeno, zda zůstane zachována 
dosavadní zásada,  že „Z přihlášení občana k trvalému pobytu 
nevyplývají žádná práva k objektu  ani k vlastníkovi nemovitosti (§ 10 
odst. 2 současného zákona č. 133/2000 Sb.)“. Tuto otázku je třeba 
podle našeho názoru jednoznačně řešit, neboť úzce souvisí s obavami 
vlastníků nemovitostí ze situací, kdy dochází k „bezhlavému“ 
zabavování věcí exekutory v místě, kde je osoba dlužníka hlášena 
k trvalému pobytu, aniž je jednoznačně prokázáno, že tyto věci jsou 
skutečně ve vlastnictví dlužníka. Domníváme se, že tento jev bývá 
v praxi jedním z hlavních důvodů, proč skuteční vlastníci nemovitostí 
odmítají dát svým nájemníkům souhlas (resp. „oprávnění“) 
s přihlášením k trvalému pobytu. 

3. Umožnit přihlásit se k trvalému pobytu v nemovitosti, která 
není určená k bydlení, je podle našeho názoru v rozporu s opatřeními 
zaměřenými na důstojné podmínky bydlení v návaznosti na výplatu 
příslušných sociálních dávek.  

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že nebude zaveden přechodný pobyt, který měl 
pokrýt právě tyto případy, nebude možné občana sankcionovat za 
to, že si zvolil trvalý pobyt v místě, kde má rodinu.  

 

 

 

 

 

Zásada, že z trvalého pobytu nevyplývají žádná užívací práva 
k nemovitosti, bude zachována. 

  

 

Rozpor 

Není účelem zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech zkoumat 
důstojné podmínky k bydlení, ale evidovat, kde se skutečně občan 
zdržuje a umožnit mu toto přihlášení. Občanský zákoník umožňuje 
bydlení v nebytových prostorách (§ 2236). Tato skutečnost nemůže 
být nájemci na újmu. Na jednání ze dne 5. 6. 2015 mimo jiné bylo 
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Tato připomínka je zásadní. dohodnuto, že se umožní přihlášení k trvalému pobytu do 
nebytových prostor.  

4. Pokud zakládá navrhovaná právní úprava povinnost 
přihlašovat nalezené děti a děti z utajených porodů do trvalého pobytu 
na adrese kojeneckého ústavu, lze predikovat, že ubytovny a pobytová 
zařízení sociálních služeb (např. azylové domy) budou „nuceny“ 
přihlásit k trvalému pobytu osoby, které v nich budou bydlet 
a nebudou mít jiné trvalé bydliště. Zároveň osoby, které mají trvalé 
bydliště, si budou v souladu s navrženou úpravou v těchto zařízeních 
muset zřídit bydliště přechodná. Toto opatření bude vzhledem k 
četnosti změn administrativně velmi náročné jak pro občany, tak i pro 
ohlašovny a lze důvodně předpokládat, že nebude oznamovací 
povinnost plněna. Pokud jde o navrhované sankční pokuty, lze v 
těchto případech předpokládat téměř nulovou vymahatelnost. 
Požadujeme jasně definovat, zda se hlášení k trvalému či 
přechodnému pobytu bude vztahovat i na ubytovny, pobytová zařízení 
sociálních služeb a další ubytovací zařízení (např. i hotely a kempy). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Hlášení k trvalému pobytu bude umožněno i v ubytovnách a dalších 
ubytovacích zařízeních. Účelem zákona je evidovat trvalý pobyt 
občana v místě, kde se skutečně zdržuje, proto bude umožněno 
hlásit se k trvalému pobytu v prostoru, který má číslo popisné či 
evidenční, nebo parcelní číslo. Bude nutné zajistit adresní body 
v registru územní identifikace, adres a nemovitostí, aby bylo možné 
na tato místa doručovat. V paragrafovém znění zákona o evidenci 
obyvatel je nutné myslet na všechny možnosti ubytování, ve 
kterých vzniká povinnost občana přihlásit se k trvalému pobytu. 

 

 

K bodu 2.3.2. - Fiktivní pobyt 
1. Upozorňujeme, že zřízením institutu „fiktivního pobytu“, 

kde bude figurovat příslušná ohlašovna podle posledního trvalého 
pobytu,  se tímto nadále konzervuje pro určité skupiny občanů 
využívání ohlašovny. Doporučujeme proto, pokud tento institut 
v navrhované podobě zůstane, aby bylo taxativně vymezeno, kterých 
osob a za jakých podmínek se bude týkat. 

2. V návrhu se uvádí že „Fiktivní pobyt 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 fiktivním pobytu ke svojí osobě veden.“ a „Těm 
občanům, kterým je zrušen trvalý pobyt, ohlašovna zřídí fiktivní 
pobyt, který bude adresou sídla příslušné ohlašovny podle místa jejich 
posledního trvalého pobytu. Na adresu fiktivního pobytu budou 
doručována oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením a bude 
sloužit k určení místní příslušnosti.“. 

 

1. Akceptováno 

 

2. Vysvětleno 

Povinnost obecních úřadů přijímat oznámení o uložení 
zásilky a výzvy s poučením je již součástí novely zákona o 
evidenci obyvatel a rodných číslech, která je v současné 
době v legislativním procesu, a bude součástí věcného 
záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. 
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Poukazujeme v této souvislosti na závažné problémy, které 
orgánům sociálního zabezpečení vznikají v souvislosti s doručováním 
písemností na adresy ohlašoven. Vzhledem k tomu, že na těchto 
adresách se osoba fakticky nezdržuje, nemůže být na nich ani 
k zastižení a jedná se tedy o osobu, které se nedaří doručovat 
písemnosti, což nutí orgány sociálního zabezpečení doručovat 
veřejnou vyhláškou (v lepším případě), popř. ustanovovat opatrovníka 
pro doručování (v horším případě). MPSV by proto ocenilo, kdyby 
byla ve veřejnoprávní normě explicitně zavedena povinnost 
ohlašoven přijímat písemnosti směřované osobám, které jsou u 
nich evidovány k fiktivnímu pobytu, a zároveň povinnost takto 
evidovaných osob si písemnosti  kontrolovat a vyzvedávat. Díky 
tomu by se následně mohla uplatnit fikce doručení a nebylo by třeba 
využívat výše uvedené komplikované nástroje vůči osobám, která 
zjevně neplní svoje povinnosti (v materiálu je na tento jev také 
na jiném místě  

V této souvislosti podotýkáme, že pobírání dávky 
důchodového a nemocenského pojištění nebude pro občany ani za 
účinnosti navrhované právní úpravy motivací k tomu, aby se „někam“ 
přihlásily k trvalému pobytu, a nesetrvávaly evidovány pouze na 
ohlašovně, neboť nárok na tyto dávky není (až na výjimky) podmíněn 
existencí trvalého pobytu jejich poživatele na území ČR.  

3. Předkladatel navrhuje, aby osoby s fiktivním pobytem 
nemohly disponovat právy spojenými s pobytem trvalým. Na str. 59 je 
výslovně uvedeno, že pokud se občan k trvalému pobytu nepřihlásí, 
nebude taková práva moci využívat. Zejména se jedná 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.“  Z hlediska základních lidských práv a mezinárodních 
smluv, kterými je ČR vázána, však není takový postup možný. 
V čl. 30 Listiny základních práv a svobod je uvedeno, že každý, kdo je 
v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná 
pro zajištění základních životních podmínek, tuto pomoc tak nelze 
odmítnout osobám, které nejsou spjaty s žádnou nemovitostí, jejíž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vysvětleno 

             Materiál bude v tomto smyslu upraven, zruší se návrh, aby 
občané nemohli mít nárok na sociální dávky. 
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adresa je vedena formou referenční vazby na adresní bod v RÚIAN. 
Nárok na sociální dávky tak budou muset mít i osoby s fiktivním 
pobytem. Požadujeme tato tvrzení v materiálu vypustit a naopak 
do textu zapracovat skutečnost, že osoby s fiktivním pobytem 
nemohou pozbýt všechna svá práva a jasně vymezit jaká omezení 
práv se jich budou týkat. 
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 2.3.3. - Hlášení změny trvalého pobytu 

1. Podle návrhu 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 nemovitosti a pronajímatelem, ve které je uveden souhlas 
vlastníka s podnájmem nemovitosti. V opačném případě bude nutné, 
aby občan předložil písemné oprávnění k přihlášení k trvalému pobytu 
vyhotovené vlastníkem.  
 Navrhovaná úprava neodpovídá občanskoprávní úpravě, neboť 
podle § 2274 OZ nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, 
pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele, byť za 
dalších restriktivních podmínek stanovených zákonem. Není 
kompetencí ohlašovny, aby posuzovala oprávněnost podnájmu, či 
vyžadovala souhlas pronajímatele s podnájmem ve smlouvě či 
samostatně, neboť tohoto souhlasu obecně není třeba, resp. vyplývá 
implicitně ze zákona. 

Požadujeme návrh upravit tak, že podnájemní smlouva k 
bytu bude zrovnoprávněna s nájemní smlouvou k bytu, neboť se 
jedná o standardní způsob uspokojování potřeby bydlení v 
právních vztazích.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

V návrhu věcného záměru zákona bude upraveno přihlašování 
k trvalému pobytu na základě podnájemní smlouvy, a to pro situace 
upravené občanským zákoníkem. Materiál bude doplněn o tabulku, 
ve které bude přehled jednotlivých situací.  

2. Podle návrhu 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 blízkou) přihlásili k trvalému 
pobytu po předložení nájemní smlouvy a doložení souhlasu vlastníka 
nemovitosti s navýšením počtu členů domácnosti. 
 Obdobně jako v případě podnájmu věcný záměr neodpovídá 
občanskoprávní úpravě. V § 2272 OZ se uvádí, že pronajímatel má 

Vysvětleno 

Návrh věcného záměru zákona vydefinuje osobu blízkou odlišně od 
občanského zákoníku. Vzhledem ke skutečnosti, že o tom, kdo je 
osoba blízká, může rozhodnout pouze soud, zvolili jsme užší okruh 
definice. Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel a 
rodných číslech rozumí rodiče, děti, manžel/ka, partner/ka. I 
s ohledem na fakt, že vazby mezi občanem a osobou blízkou jsou 
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právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do 
nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo 
další případy zvláštního zřetele hodné. V případě, že jde o osobu 
blízkou, ale i o jiný případ zvláštního zřetele hodný, nezbytnost 
souhlasu neplatí. O tom, zda je osoba osobou blízkou, nebo zda se 
jedná o jiný případ zvláštního zřetele hodný, může rozhodnout pouze 
civilní soud, nikoli ohlašovna jako správní orgán. Ohlašovna musí 
vycházet pouze ze zásady (§ 7 OZ), že osoba jedná poctivě a v dobré 
víře. Je věcí oprávněného uživatele (nájemce bytu), aby takto jednal, a 
jen on je odpovědný za dodržení pravidel občanského zákoníku a 
nájemní smlouvy.  Opět orgánem, který může případné spory 
rozhodovat, je soud. 
 Požadujeme text opravit ve smyslu připomínky, tedy 
vypustit zmínky o potřebě souhlasů či oprávnění vyhotovovaných 
vlastníkem. 
Tato připomínka je zásadní. 

ověřitelné v informačním systému evidence obyvatel.  

Návrh věcného záměru zákona je postaven na predikci 
přihlášení k trvalému pobytu do bytů s možností mírného rozšíření o 
nebytové prostory (na úrovni bytů) a na predikci aktivního přístupu 
osob při hlášení se k trvalému a přechodnému pobytu. Tyto 
předpoklady sice splňuje většina populace ČR, ale stále zde bude 
i velká skupina obyvatel, která tyto předpoklady splňovat nebude. 
Požadujeme, aby se minimálně v případě hlášení k trvalému 
pobytu osob do nebytových prostor vyžadovala i ohlašovací 
povinnost vlastníka těchto prostor (varianta II). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že zůstane pouze varianta I, ohlašovací povinnost bude 
mít občan, který se hlásí k trvalému pobytu. 

K bodu 2.3.4. – Ukončení trvalého pobytu 

1. Při ukončení trvalého pobytu na území ČR vzniká povinnost 
odevzdat občanský průkaz. Z předloženého návrhu však není zřejmé, 
zda se tato úprava týká občanů České republiky nebo cizinců, jakým 
se bude disponovat dokladem, a rovněž poplatek 100 Kč, resp. 300 Kč 
za jednoduchý úkon považujeme za vysoký a demotivující, stejně jako 
poplatek 300 Kč za zrušení údaje o místě trvalého pobytu.  
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno  

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech neupravuje evidenci 
pobytů cizinců na území republiky. Výše správních poplatků má 
pokrýt náklady spojené s úkonem. Rušení trvalého pobytu je podle 
obecních úřadů velmi nákladná činnost, takže 300Kč v některých 
případech nepokryje skutečně vynaložené náklady.  
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2. V případě, že ohlašovna z moci úřední rozhodne o zrušení 
trvalého pobytu, má povinnost přihlásit osobu, které je trvalý pobyt 
rušen, do nemovitosti, ke které má dotčená osoba vlastnický či 
spoluvlastnický vztah. V návrhu však není řešeno, pokud tato 
nemovitost bude bytovým domem s plně obsazenými bytovými 
jednotkami, do které z těchto jednotek bude tato osoba přihlášena. 
Požadujeme návrh v tomto směru doplnit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že vlastník nemovitosti nebude v rámci řízení o zrušení 
trvalého pobytu (ze zákona nebo na návrh) úředně přestěhován na 
adresu nejbližší nemovitosti, kterou vlastní. 

 
K bodu 2.3.6. - Přechodný pobyt 

Připomínky navazují na  obecné připomínky  
1. U přechodného pobytu chybí výstižná definice (viz str. 60). 

Přechodný pobyt musí být vymezen tak, aby byla jednoznačně určena 
situace, v níž vzniká občanovi, vlastníkovi nebo oprávněné osobě, 
povinnost jej hlásit. Předložená definice přechodného pobytu se hodí 
např. na nájemní smlouvy na dobu určitou nebo na ubytování studentů 
na školní rok (kteří mají sjednanou dobu na více než 90 dní). U 
ostatních pobytů, u kterých délka pobytu není předem známa, tzn., 
může či nemusí přesáhnout zmíněných 90 dní, nebo půjde-li o 
smlouvy kratší než 90 dní (které však budou ke stejné nemovitosti a 
budou na sebe navazovat) není jasné, zda povinnost přihlášení se k 
přechodnému pobytu vznikne či nevznikne a zda bude nesplnění této 
povinnosti následně sankčně postihnuto. Stejně tak predikce sloučení, 
resp. záměna, doručovací adresy a přechodného bydliště u osob při 
léčebných pobytech (v léčebnách dlouhodobě nemocných dále jen 
„LDN“) nebo u osob zdržujících se část roku v rekreačních objektech 
nemá opodstatnění. U osob umístěných v LDN není možné vždy 
počítat s možností a schopností této osoby splnit svoji zákonnou 
povinnost nahlášení se k přechodnému pobytu (a to pomíjíme 
skutečnost, že osoba umístěná do LDN v převážné většině případů 
neví, jak dlouho bude v této léčebně umístěna). Navíc každé ohlášení 
přechodného pobytu je zpoplatněno, což by pro osoby v LDN i v 
rekreačních objektech znamenalo zbytečné výdaje, které by musely 
každoročně vynakládat, a to bez zjevných výhod, které by jim z tohoto 
opatření plynuly. Mimo příjmů do obecních pokladen by toto opatření 
znamenalo pouze zvýšení administrativní zátěže jak pro dotčené 
občany, tak pro ohlašovny. Požadujeme proto přesně definovat 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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přechodný pobyt a okolnosti, kdy je povinnost jej hlásit. 
Tato připomínka je zásadní.  

Z návrhu není zřejmé, zda bude mít občan možnost a 
povinnost přihlásit se pouze k jednomu přechodnému pobytu nebo i k 
více přechodným pobytům, pokud se bude (např. v rámci výkonu 
povolání) zdržovat na více místech a na každém z nich více než 90 
dní. Pokud ano, který pobyt bude považován za adresu, na kterou mají 
být doručovány písemnosti. Požadujeme návrh v tomto směru 
doplnit. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 

Předložený návrh upravuje povinnost hlásit se k přechodnému 
pobytu, kterou lze splnit též pouhým zápisem přechodného bydliště na 
čipu občanského průkazu (viz str. 30  a 61). Toto opatření by 
znamenalo, že v praxi by bylo přechodné bydliště obtížně zjistitelné, a 
proto převážně nepoužitelné. Zavedení přechodného pobytu si v rámci 
sociálních systémů vynutí redefinici místní příslušnosti, a proto je 
nezbytné, aby se k údaji o existenci přechodného pobytu bylo možné 
dostat přímo od klienta a ne pouze dotazem do informačního systému 
evidence obyvatel. Požadujeme dopracovat problematiku 
povinného zápisu přechodného bydliště. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 

. Přechodný pobyt – v případě pobytu delšího než 90 dní nově 
vzniká povinnost přihlásit se do 15 dní od ubytování k přechodnému 
pobytu, porušení je sankcionováno. Tento systém lze považovat za 
absurdní například z hlediska majitele rekreačního objektu, který bude 
mít povinnost hlásit, jak dlouho bude mimo domov v rekreačním 
objektu a vyplňovat účel pobytu v tomto objektu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 

K bodu 2.4.2. – Přidělení rodného čísla 
V návrhu se uvádí, že rodné číslo bude přidělováno na základě 

zákona, m.j. při osvojení nezletilého.  
Důvodová zpráva k § 837 OZ uvádí, že vzhledem k tomu, že 

celosvětově stále sílí přesvědčení, že anonymitu osvojení je třeba 
potlačit, neplatí pro osvojení (ani po stránce hmotně právní, ani po 
stránce procesní, popřípadě po stránce matriční) nějaká zvláštní 
pravidla utajení. Je nicméně třeba ponechat na zúčastněných (přirození 

Vysvětleno 

MV trvá na navrženém znění především z důvodu ochrany a 
zamezení zneužití osobních údajů nezletilého. V důsledku osvojení 
zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní 
rodinou a přecházejí pravomocným rozhodnutím soudu o osvojení 
dítěte na osvojitele. Anonymita osvojení je především v zájmu 
dítěte a nesouvisí s právem dítěte znát svůj původ, je později na 
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rodiče, dítě, osvojitel), aby se sami rozhodli (jde o jejich osobnostní 
záležitost), zda navrhnou soudu, aby rozhodl o tom, že skutečnost 
osvojení a jeho okolnosti mají být utajeny. Znění § 838 OZ souvisí s 
právem dítěte znát svůj původ.  

Osvojení je sice přijetí cizí osoby za vlastní, a má tak 
statusový charakter, nicméně osoba osvojence je stále tatáž osoba. 
Pokud rodné číslo zahrnuje i znak pohlaví (byť i to je sporné), je 
logické, že při změně pohlaví dojde ke změně rodného čísla. K ničemu 
takovému ovšem při osvojení nedochází. Osvojení je institutem 
soukromého práva a jen v něm má mít účinky, z hlediska veřejného 
práva nemá zásadní význam. Vzhledem k tomu, že se u osvojence 
nejedná o „novou“ osobu, platí ve veřejném právu, že například 
nezaniká trestní odpovědnost osvojeného pachatele, který spáchal 
trestný čin před právní moci rozhodnutí o osvojení, apod. V návrhu se 
navíc uvádí (str. 63), že v případě osvojení zletilého se nové rodné 
číslo nepřidělí. Není proto vůbec zřejmé, proč by jeden civilněprávní 
institut měl mít v oblasti pouze evidenčního veřejnoprávního předpisu 
zcela opačné a ze zákona dokonce vždy automaticky nastupující 
účinky závislé pouze na dosažení věku osvojence – jednou 
automatická změna rodného čísla, podruhé naopak výslovné vyloučení 
změny rodného čísla. V tom návrh věcného záměru postrádá logiku 
a takový rozdíl není ani nijak zdůvodněn. 
 Vzhledem k tomu, že z hlediska MPSV není žádný důvod 
pro změnu rodného čísla v důsledku osvojení, požadujeme věcný 
záměr upravit tak, že buď bude tento důvod změny rodného čísla 
z návrhu věcného záměru zákona vypuštěn, nebo takové řešení 
bude uvedeno alespoň jako varianta. 
Tato připomínka je zásadní. 

jeho rozhodnutí, zda anonymitu osvojení prolomí. 
 
Provedení změny rodného čísla je v souladu s Evropskou úmluvou 
o osvojení ze dne 24. dubna 1967, kterou Česká republika 
ratifikovala, a která pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 
9. prosince 2000. Podle článku 10 bod 2 této úmluvy „jakákoliv 
práva a povinnosti téhož druhu existující mezi osvojencem a jeho 
otcem nebo matkou anebo jakoukoli osobou nebo  orgánem 
přestanou existovat“. Z článku 20 bod 3 a 4 rovněž vyplývá, že 
osvojenec může obdržet doklad obsahující výpis z matriky 
osvědčující datum a místo narození osvojence, nikoliv však 
výslovnou zmínku o  osvojení nebo o totožnosti dřívějších rodičů 
osvojencem, a dále, že matriční záznamy budou vedeny tak, aby se 
osobám, které nemají oprávněný zájem, zabránilo dozvědět se o  
osvojení určité osoby anebo, v případě, že se osvojení odhalí, o  
totožnosti dřívějších rodičů této osoby.   

 

K bodu 2.4.5 – Změna rodného čísla 
V návrhu se uvádí, že změna rodného čísla se provede v 

případě změny pohlaví, osvojení nezletilého.  
K tomuto návrhu platí to, co je uvedeno v připomínce MPSV k 

bodu 2.4.2. – Přidělení rodného čísla. 
 
Vzhledem k tomu, že z hlediska MPSV není žádný důvod 

pro změnu rodného čísla v důsledku osvojení, požadujeme věcný 

Vysvětleno 

viz předchozí připomínka 
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záměr upravit tak, že buď bude tento důvod z návrhu věcného 
záměru zákona, pokud jde o změnu rodného čísla, vypuštěn, nebo 
takové řešení bude uvedeno alespoň jako varianta. 
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 2.5.1. – Přestupky 

1. V návrhu se uvádí, že přestupku se dopustí občan, pokud ve 
stanovené lhůtě nenahlásí trvalý pobyt (případně přechodný pobyt) v 
místě, kde bude fakticky bydlet. 
 Zásadně nesouhlasíme se zavedením přestupkové 
odpovědnosti v uvedeném rozsahu. Je v zájmu občana, aby měl vůči 
orgánům veřejné moci v informačních systémech zadáno takové 
spojení, na které je možné mu doručovat písemnosti; v opačném 
případě se vystavuje nebezpečí, že bude rozhodnuto o jeho právech 
(resp. spíše povinnostech) nebo o tom, že nějaké právo nemá a 
následně pak takové rozhodnutí nabyde právní moci, popřípadě bude 
vymáháno. Taková „sankce“ je mnohem efektivnější a současně 
rozumnější, než založení správní odpovědnosti. 
 Požadujeme vypustit přestupkovou odpovědnost za 
nenahlášení pobytu ve lhůtě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Přestupky za porušení povinnosti nenahlášení trvalého pobytu 
v místě, kde se fakticky občan zdržuje, budou nadále součástí 
návrhu s přihlédnutím k obecnému správnímu uvážení. 

K části E 
 V této části návrhu věcného záměru zákona se opět pouze 
konstatuje, že 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 č. 209/1992 Sb.), dále se Smlouvou mezi Českou 
 republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence 
obyvatel a rodných čísel, která vstoupila v platnost dne 1. března 2015. 
 V čl. 4 odst. 4 Legislativních pravidel vlády se však stanoví, 
že v rámci slučitelnosti věcného záměru zákona s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, je třeba (kromě uvedení 
obsahu a účelu mezinárodních smluv) rovněž prokázat, jakým 
způsobem se navrhované řešení dotýká plnění závazků plynoucích 
z těchto  smluv a podrobně vysvětlit, zda je s těmito závazky 
slučitelné. 
Požadujeme znění důvodové zprávy v tomto směru doplnit.  

Akceptováno 

Text bude doplněn.  
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Tato připomínka je zásadní. 
K části F 

Za sociální dopad lze považovat povinnost všech občanů 
ohlašovat změny trvalého a přechodného pobytu a s tím související 
nárůst administrativy, jakož i hrazení souvisejících poplatků. U 
přechodného pobytu lze za významný negativní sociální dopad označit 
i jeho omezení na jeden rok pro všechny případy a následnou 
pravidelnou každoroční aktualizaci (např. u chatařů, studentů). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Nesouhlasíme s tvrzením, že ohlašovací povinnost přinese sociální 
dopady na občany. Pokud je dána zákonná povinnost, není možné ji 
zpoplatnit správním poplatkem. Přechodný pobyt nebude zaveden.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K návrhu obecně 

Z předloženého návrhu věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a 
rodných číslech není zřejmá podstata a charakter trvalého pobytu 
s ohledem na jeho nové pojetí, jak je v předkládaném materiálu 
deklarováno. 

Jestliže má institut trvalého pobytu nadále mít nejen charakter 
evidenční, ale i jiný, není tato jiná složka toho institutu dostatečně 
definována a popsána. Je zřejmé, že základním atributem trvalého 
pobytu je určení místa, nicméně s ohledem na soukromoprávní úpravu 
si zřejmě nelze vystačit s jedním místem trvalého pobytu ani s místem 
pobytu přechodného. Občanský zákoník předpokládá uspokojování 
bytové potřeby ve více místech s tím, že nijak neomezuje místa 
bydliště ani jejich počet. 

Nelze dovozovat, že hlášení trvalého pobytu osvědčuje právní titul 
užívání. 
Rovněž není zřejmé, zda pojem trvalého pobytu má stejný význam, 
jako je v této úpravě, také v úpravě statutu cizinců. 
Zdůvodnění návrhu výčtem jednotlivých předpisů bez bližšího rozboru 
těchto předpisů a zhodnocení, zda v tomto případě nelze situaci řešit 
jinak než vazbou na trvalý pobyt, je nedostatečné. 

Předložený návrh rovněž dostatečně neřeší, že místo trvalého pobytu 
bude odpovídat skutečnému místu bydliště, právě s ohledem na změny 

Vysvětleno 

Charakter trvalého pobytu bude ohlašovací, to znamená, že občan 
bude mít povinnost nahlásit si trvalý pobyt v místě, kde se skutečně 
zdržuje. Veřejnoprávní úprava trvalého pobytu se přibližuje 
soukromoprávní úpravě, nikoli však v pojetí možnosti mít více míst 
trvalých pobytů. Bydliště je možné mít kdekoli, tzn. i na místech, 
která nelze evidovat v informačním systému evidence obyvatel. 
Občané budou nadále evidování pouze s jedním místem trvalého 
pobytu, a to podle místa skutečného pobytu. 

 

 

Trvalý pobyt nebude i nadále spojen s právem užívat nemovitost. 

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech neupravuje pobyt 
cizinců na území České republiky, ten upravuje zákon č. 326/1999 
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
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v soukromoprávní oblasti, která více bydlišť nejen umožňuje, ale 
s ohledem na společenské vztahy s nimi počítá.  

Rovněž není pravdivý argument, že důsledkem nesouladu mezi 
faktickým a místem trvalého pobytu jsou chybná statistická data (např. 
sčítání lidu, domů a bytů bylo v roce 2011 zpracováno podle konceptu 
takzvaného obvyklého bydliště, obvyklé bydliště volil respondent; toto 
se jeví jako další možný přístup k evidenci obyvatel). 

Požadujeme doplnit, že  hlášení k trvalému či přechodnému pobytu 
nekonstituuje žádné užívací právo. 

Požadujeme návrh s ohledem na výše uvedené vyjasnit a doplnit. Tato 
připomínka je zásadní.  

 

 

 

Statistiky získávané z informačního systému neodpovídají 
skutečnosti.  

K bodu 1. 5., str. 28 

„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.“ 

Z návrhové části nevyplývá, že dojde ke zrušení vyžadovaného 
souhlasu vlastníka nemovitosti, ale k povinnému udělení souhlasu. 

Požadujeme návrh v tomto smyslu upravit. Tato připomínka je 
zásadní. 

Vysvětleno 

Nikdo nemůže občanovi bránit v plnění jeho zákonné povinnosti. 
Pokud bude i nadále vyžadován souhlas vlastníka nemovitosti, 
nevyřeší se problém občanů, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na 
jiné adrese, než na které ve skutečnosti bydlí. A to proto, že si to 
pronajímatel nepřeje. Porušení takového zákazu je častým důvodem 
neprodloužení nájemní smlouvy. Občané se tak nemohou účastnit 
voleb v místě svého skutečného pobytu, nemohou získat povolení 
k parkování aj. 

Varianta II - str. 30 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pojem nebytový prostor 
nedefinuje. Není zřejmé, jak bude řešeno přihlašování v objektech, 
jako jsou např. houseboat, maringotka, obytný přívěs, tedy objektech, 
které nemají číslo popisné ani evidenční. 

Vysvětleno 

Účelem zákona je evidovat trvalý pobyt občana v místě, kde se 
skutečně zdržuje, proto bude umožněno hlásit se k trvalému pobytu 
v prostoru, který má číslo popisné či evidenční, nebo parcelní číslo. 
Bude ale nutné zajistit adresní body v registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí, aby bylo možné na tato místa doručovat. 
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Požadujeme doplnit způsoby řešení. Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 2.3.3. str. 53 

„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.“ 

Z návrhu není zřejmé, jak bude řešena ohlašovací povinnost občana 
s více užívacími tituly pro případ, že se k některému z nich nepřihlásí, 
resp. zda bude sankcionována. Např. podnikatel může mít více bytů ve 
více sídlech jeho provozoven, dále má byt s manželkou, případně další 
blízkou osobou apod., rodinný dům, kde bydlí děti z předchozího 
manželství apod.  

Požadujeme doplnit řešení. Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Občan může mít hlášen pouze jeden trvalý pobyt. Sankcionován 
bude občan pouze v případě, že si nezvolí trvalý pobyt podle místa, 
kde má např. rodinu, nebo zaměstnání. Nemůže být sankcionován, 
pokud se přihlásí k trvalému pobytu v místě, kde má rodinu, ale 
nepřihlásí se k němu na adrese, kde bydlí kvůli svému zaměstnání.   

K bodu 2.3.3. str. 53 

„Na základě užívacího titulu nájemce k nemovitosti má osoba blízká 
právo přihlásit se v  pronajaté nemovitosti k trvalému pobytu bez 
souhlasu vlastníka či pronajímatele.“  

Má tedy i povinnost? Pokud skončí užívací titul, musejí se odhlásit i 
osoby blízké, bude správní řízení vedeno vůči všem osobám 
přihlášeným na dané adrese? 

Požadujeme návrh v tomto směru doplnit. Tato připomínka je 
zásadní. 

Vysvětleno 

Při ukončení užívacího titulu není odhlašovací povinnost. Občan má 
povinnost přihlásit se k trvalému pobytu na nové adrese. Trvalý 
pobyt lze zrušit tehdy, pokud se občan na adrese skutečně 
nezdržuje.  

K bodu 2.3.3., Varianta I 

Není řešena situace, kdy se pronajímatel o přihlášení další osoby do 
bytu vůbec nedozví.  Osoby blízké se mohou do bytu přihlásit i bez 
souhlasu pronajímatele, stejně tak v určitých případech i podnájemce. 
Deklarované souvztažnosti s předpisy soukromého práva zde není 

Vysvětleno 

           § 2272 NOZ stanoví, že „Nájemce má právo přijímat ve své 
domácnosti kohokoli Přijme-li nájemce nového člena své 
domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez 
zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do 
dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil 
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dosaženo. 

Rovněž není zřejmé využití institutu pachtu. 

Požadujeme návrh doplnit a vyjasnit. Tato připomínka je zásadní. 

svou povinnost.“  

Pacht může být uzavřen pro zemědělskou usedlost, jejíž součástí je i 
obydlí.  

 
K bodu 2.3.4., str. 57 

Z návrhu není zřejmé, kdy se může občan rozhodnout trvalý pobyt 
ukončit. K ukončení trvalého pobytu je občan povinen odevzdat 
občanský průkaz, ten však neodevzdává v případě, že je držitelem 
občanského průkazu bez údaje o adrese místa trvalého pobytu. 
Občanský průkaz je dokladem totožnosti a cestovním dokladem. 
Znamená to, že když se osoba stěhuje na čas do ciziny, odebere se jí 
cestovní doklad? Není zřejmé, zda se zachovává stávající postup, kdy 
při přihlášení k trvalému pobytu dojde současně k odhlášení z adresy 
místa pobytu předchozího. 

Požadujeme návrh v uvedených nejasnostech vysvětlit a doplnit. Tato 
připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

V případě, že občan cestuje na delší dobu do zahraničí, může si 
ukončit trvalý pobyt na území České republiky. Pokud má vydaný 
občanský průkaz s údajem o trvalém pobytu, musí tento odevzdat, 
jelikož údaj o trvalém pobytu se stává nepravdivým a cestovat musí 
s cestovním dokladem (pasem). 

Bude zachován současný postup, kdy při hlášení změny trvalého 
pobytu bude současně odhlášen z dosavadní adresy trvalého pobytu. 

K bodu 2.3.4. 

Pokud by došlo k tak výrazné změně institutu hlášení k trvalému 
pobytu a rozšíření práv uživatelů, je nezbytné umožnit zrychlený 
postup při ukončení trvalého pobytu tam, kde již není právní titul. 
Požadujeme návrh doplnit o možnost zrychleného postupu při 
ukončení trvalého pobytu v případě změny právního titulu. Tato 
připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Předpokládáme, že se nejedná o zrychlené ukončení trvalého 
pobytu, ale o zrušení trvalého pobytu. Upozorňujeme na skutečnost, 
že ztráta užívacího titulu není jediným kritériem pro zrušení 
trvalého pobytu občana. Je nutné, aby se občan v místě skutečně 
nezdržoval.  

K bodu 2.3.6., str. 60 

Z návrhu není zřejmé, zda je možné mít více přechodných pobytů. 
Rovněž není zřejmé, zda požadovaných 90 dnů musí být po sobě 
následujících, nebo zda se doba může sčítat. Z návrhu také není 
zřejmé, zda k přechodnému přihlášení postačí pouhý úmysl, nebo zda 
je toto přihlášení třeba něčím doložit. Dále není zřejmé, zda 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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nenahlášení se k přechodnému pobytu bude vůbec sankcionováno (viz 
str. 65 – přestupky – evidence obyvatel). 

Požadujeme návrh ve výše zmíněných bodech upřesnit a vyjasnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 2.4.2., str. 62 

„Rodné číslo bude přidělováno na základě zákona při narození…“ 

Z návrhu nevyplývá, jakým způsobem budou matriční úřady 
přidělovat rodná čísla mrtvě narozeným dětem. Podle jaké definice 
budou tyto děti posuzovány? Právní řád mrtvě narozené dítě 
nedefinuje. Dále z návrhu nevyplývá, zda se budou údaje o mrtvě 
narozených dětech uchovávat a kdy bude u těchto dětí jejich rodné 
číslo odstraněno z evidence obyvatel, když úmrtí tohoto dítěte není 
evidováno v matrice zemřelých. Upravit tuto situaci obdobně, jak je 
uvedeno v bodě 2.2.2., tedy uvedením „zpochybněno“ v položce 
„datum úmrtí“ a uchováním údajů o mrtvě narozeném dítěti po dobu 
75 let od zpochybnění se jeví jako nevyhovující. 

Požadujeme návrh s ohledem na výše zmíněné vysvětlit a doplnit. 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K doručování a k datovým schránkám 

V souvislosti s problematikou doručování, kterou předkladatel také 
sám zmiňuje v předloženém návrhu, požadujeme, aby předkladatel, 
který je zároveň gestorem zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů, jakožto i orgánem, který zřizuje a spravuje datové schránky, 
upravil současnou právní úpravu tak, aby byla datová schránka 
povinně zřizována všem fyzickým osobám. Tato datová schránka by 
pak představovala elektronickou doručovací adresu fyzických osob, 
což by jednak snížilo náklady orgánů veřejné moci vynaložené 
při doručování písemností v listinné podobě, a dále by se touto 
úpravou zejména značnou měrou vyřešila problematika spojená s 

Akceptováno částečně 

Občanům, kteří budou mít trvalý pobyt v nebytových prostorách 
nebo budou mít fiktivní adresu, bude při zpracování paragrafového 
znění zákona připravena rovněž mimo jiné novela zákon č. 
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, kde bude stanovena 
povinnost mít datovou schránku.  
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„nedoručením“ písemnosti. 

U osob, které by měly nahlášen fiktivní pobyt, a lze tedy u nich 
předpokládat, že se potýkají s vysokými finančními potížemi, pak lze 
uvažovat o zřízení jakési centrální elektronické adresy v ohlašovně.  

Z výše uvedených důvodů žádáme úpravu předloženého materiálu, 
jakožto i úpravu současné právní úpravy náležitým způsobem. 
Tato připomínka je zásadní. 
K části 2.2.1., str. 46 

K navrhovanému podotýkáme, že dle poslední novely zákona o 
evidenci obyvatel by mělo ustanovení § 8 odst. 10 zákona o evidenci 
obyvatel, které se věnuje přímému přístupu orgánů veřejné moci 
k údajům vedeným v evidenci obyvatel, znít následovně: 

„(10) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu, je-li to potřebné pro 
plnění konkrétního úkolu v jeho působnosti při zajišťování 
a) bezpečnosti státu, 
b) obrany,  
c) veřejné bezpečnosti, 
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, nebo 
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky 
nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, 
f) ochrany práv osob v řízení před soudem, 
údaje z evidence obyvatel formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-
li vyžadovány údaje o obyvateli, který není konkrétně určen. 
Ustanovení zvláštního právního předpisu o sdílení dat prostřednictvím 
jiného informačního systému veřejné správy27) se nepoužijí.“. 

Předmětné znění zajišťuje s ohledem na písm. f) i přímý přístup všem 
soudům i Ústavnímu soudu ČR k údajům vedeným v informačním 
systému evidence obyvatel. Požadujeme, aby přímý přístup do 
evidence byl pro tyto orgány i nadále zajištěn. 

Akceptováno 
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Tato připomínka je zásadní. 
K části 2.3.3., str. 55 a násl. 

V daném případě se přikláníme pro realizaci Varianty I, neboť máme 
za to, že Varianta II ukládá majiteli nemovitosti neodůvodněnou 
povinnost ohlášení, která ho může nepřiměřeně zatěžovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že zůstane pouze varianta I, ohlašovací povinnost bude 
mít občan, který se hlásí k trvalému pobytu. 

K části 2.3.6., str. 60 a násl. 

1) Nesouhlasíme se zavedením povinnosti hlásit přechodný pobyt delší 
než 90 dnů. Domníváme se, že se jedná o další zásah do práv občanů, 
kteří by například nově museli hlásit i skutečnost, kde se nacházejí 
v letních měsících. Dále nepovažujeme za důvodné, aby občané, kteří 
dojíždějí za svým zaměstnáním, přičemž v průběhu pracovního týdne i 
přespávají mimo své bydliště, resp. mimo adresu svého trvalého 
pobytu, byli povinni nahlásit svůj přechodný „pracovní“ pobyt z toho 
důvodu, že de facto 4x v týdnu přespávají jinde než na adrese svého 
trvalého pobytu. V daném ohledu by například tito občané byli 
znevýhodněni oproti těm, kteří své přenocování mimo domov řeší 
prostřednictvím hotelových služeb. Daná povinnost by se rovněž 
dotkla studentů, kteří by např. každý rok museli minimálně jednou jít 
nahlásit svůj přechodný pobyt na koleji.  

Jsme toho názoru, že stát by neměl tímto způsobem kontrolovat pohyb 
svých občanů. Nad to je konkrétně v případě doručování písemností 
od soudu nutné uvést, že každý má již nyní možnost nahlásit svou 
doručovací adresu pro potřeby soudního řízení, které je s ním vedeno, 
a dále, orgány veřejné moci budou mít k dispozici adresu trvalého 
pobytu osoby. 

Z výše uvedených důvodů žádáme úpravu týkající se přechodného 
pobytu vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 

V daném případě se přikláníme pro realizaci Varianty I, neboť máme 
za to, že Varianta II ukládá majiteli nemovitosti neodůvodněnou 

Akceptováno 
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povinnost ohlášení, která ho může nepřiměřeně zatěžovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 

K zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním 
pořádkem České republiky, K části E, str. 69 

V části E materiálu věnované zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy mj. s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána, a s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, se uvádí 
více méně tolik, že navrhované řešení je s mezinárodními smlouvami, 
včetně Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 
„Úmluva“), a s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (dále 
jen „Soud“) v souladu. 

Jak k tomuto závěru předkladatel dospěl, nám však již nevysvětluje. 
Jeví se tedy jako naprosto zřejmé, že jím použitá fráze nenaplňuje 
povinnost předkladatele danou Legislativními pravidly vlády (čl. 4 
odst. 4) spočívající v konkrétní analýze slučitelnosti navrhované 
úpravy s mezinárodními smlouvami, zejména těmi o lidských právech 
a základních svobodách. Předkladatel neidentifikoval, jaká lidská 
práva a základní svobody jsou navrhovanou právní úpravou dotčeny. 
Je tudíž nezbytné, aby předkladatel materiál v tomto ohledu 
přepracoval a podstatně doplnil. Teprve potom bude možné se vyjádřit 
k tomu, zda předkladatel splnil svoji povinnost vyplývající 
z legislativních pravidel vlády a slučitelnost ověřil.  

Co se týče dané problematiky, pokrývá dvě poněkud odlišné oblasti – 
evidenci obyvatel a rodná čísla.  

První z nich se zřejmě dotýká otázek práva na soukromý život a 
svobody pohybu na straně osob, o jejichž trvalý, přechodný či jiný 
pobyt se jedná, ale také vlastnického práva vlastníků příslušných 
nemovitostí – po řadě jde o ustanovení článku 8 Úmluvy (soukromý 
život), článku 2 Protokolu č. 4 k Úmluvě (svoboda pohybu) a článku 1 
Protokolu č. 1 k Úmluvě (vlastnické právo). Dotčen zřejmě bude i 

Akceptováno  

Návrh věcného záměru zákona nezasahuje do soukromí občanů. 
Rovněž jim není upírána svoboda pohybu, občan může být 
přihlášen k trvalému pobytu tam, kde si zvolí. Stejná právní úprava 
existuje ve většině zemí Evropské unie.  
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článek 13 Úmluvy ve spojení s ostatními články (právo na účinný 
prostředek nápravy), možná i článek 14 Úmluvy (zákaz diskriminace) 
– k tomu se ostatně opět velmi stručně staví část H materiálu 
(způsobem, který rovněž neobsahuje žádné odůvodnění). 

Druhá z nich, vztahující se k rodným číslům, je spjata s právem na 
soukromý život zaručeným článkem 8 Úmluvy (vedle také již 
zmíněných článků 13 a 14 Úmluvy).  
Tato připomínka je zásadní.  

Podotýkáme, že připomínka nutně neimplikuje, že byl v něčem 
shledán rozpor s mezinárodními smlouvami, ale to, že prověřit 
slučitelnost přísluší primárně předkladateli návrhu zákona či věcného 
záměru, nikoli připomínkovému místu. Přičemž podstata této 
povinnosti spočívá v konkrétním porovnání mimo jiné lidských práv a 
základních svobod zakotvených v mezinárodních smlouvách s 
potenciálními zásahy do těchto práv a svobod, které navrhovaná 
právní úprava umožňuje. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K návrhu věcného záměru zákona obecně: 

I když si je MZV vědomo nedostatků stávající právní úpravy 
v předmětné oblasti, považuje jejich řešení přijetím zcela nové právní 
úpravy, která zasáhne do celé řady dalších oblastí upravovaných 
jinými právními předpisy, za natolik zásadní, že je nutné podrobit ji 
hlubší a podrobnější analýze z hlediska jejích širokých dopadů do 
různých oblastí života občana, a to za účasti co nejširšího spektra 
připomínkových míst. MZV chápe nutnost řešit některé problémy 
spojené s platnou právní úpravou bez většího prodlení, a proto 
navrhuje zvolit zatím variantu I řešení, tj. cestu dílčích novelizací 
stávajících právních předpisů.  
Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Předkládaný věcný záměr zákona se nevypořádal dostatečně s celou 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto o variantě II, tedy zpracování návrhu věcného záměru 
zákona a vytvoření nové právní úpravy.  
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řadou otázek. Vedle zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy do 
dalších oblastí života občana, upravených celou řadou souvisejících 
právních předpisů (např. v návaznosti na skutečnost, že skupina 
občanů s předpokládaným fiktivním pobytem nebude moci vykonávat 
významná práva spojená pouze s trvalým pobytem, se v návrhu uvádí 
pouze vágní předpoklad změny příslušných kritérií v některých 
právních předpisech), se návrh dostatečně nevypořádal ani s otázkou 
finančních a administrativních nákladů, které by navrhovaná právní 
úprava přinesla. Je třeba rovněž zvážit míru povinností spojených 
s hlášením pobytu, např. v případě pobytu přechodného, který se může 
zejména u studentů nebo osob nemocných častěji měnit.   

Lze uvést i některé konkrétní nejasnosti související např. s postavením 
vlastníků nemovitostí, které (nebo jejichž části) jsou předmětem 
pronájmu. Ti jsou povinni umožnit nájemci přihlášení k trvalému 
pobytu, k němuž se mohou poté přihlásit na adrese nájemce i další 
osoby blízké nájemci (u nichž není souhlas vlastníka příslušné 
nemovitosti potřebný). Nájemní smlouva však může být ukončena 
z různých důvodů (i jednostranným úkonem ze strany vlastníka 
nemovitosti), a vlastník pak není dostatečně chráněn (např. v případě 
exekuce ve vztahu k nájemci), nesplní-li bývalý nájemce a další osoby 
žijící s ním na stejné adrese povinnost nahlásit nové místo svého 
trvalého pobytu. Rovněž je třeba náležitě zvážit situaci občanů, kteří 
se odhlásí z trvalého pobytu v ČR, protože se z pracovních důvodů 
zdržují dlouhodobě v zahraničí, a fakticky se tedy na území ČR 
nezdržují - nejsou obyvateli ČR, nicméně systém evidence obyvatel 
zůstává podkladem pro vyřizování jejich různých záležitostí (např. 
žádostí o vydání cestovních dokladů). 
/ K obsahu bodu 2.2.5. části druhé – poskytování údajů: 

MZV požaduje, aby v nové právní úpravě (k níž lze dospět i 
novelizací stávající úpravy – viz předchozí připomínka) mohlo o 
poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel žádat 
i MZV nebo příslušný zastupitelský úřad ČR v souvislosti 
s vykonávanou konzulární agendou, a to  

Akceptováno 
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i prostřednictvím Czechpointu. V souvislosti s tím MZV požaduje 
provést takovou úpravu § 8 odst. 14 písm. e) planého zákona č. 
133/2000 Sb., která by umožňovala získat tam vyjmenované údaje o 
osobách, i když tyto osoby už nejsou naživu. 
Tato připomínka je zásadní.  

Odůvodnění: 
MZV a zastupitelské úřady ČR v zahraničí (s výjimkou konzulárních 
úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky) potřebují při 
poskytování pomoci občanům v nouzi (ohrožení života, ztráta 
finančních prostředků, hromadné neštěstí apod.), využívat systému 
evidence obyvatel pro identifikaci českého občana, pro dohledání jeho 
příbuzných apod. Proto nejen potřebují mít právo požádat o poskytnutí 
potřebných údajů z evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, ale také, 
z důvodu nutné operativnosti řešení některých případů pomoci 
v nouzi, potřebují mít možnost tohoto systému přímo využít 
prostřednictvím Czechpointu. Platná právní úprava obsažená v § 8 
odst. 14 písm e) zákona č. 133/2000 Sb. neumožňuje např. získat  
údaje o sourozencích osoby, která je řešena jako konzulární případ, 
pokud její rodiče již nežijí, protože údaje k osobám, které již nežijí, 
podle ní poskytnout nelze, a není tedy možné jejich prostřednictvím 
zjistit informace o jejih dětech, tj. hledaných sourozencích dané osoby.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K návrhu zavedení institutu fiktivního pobytu: 
 
Nesouhlasíme se zavedením institutu tzv. fiktivního pobytu 
pro osoby, které nebudou mít přihlášený trvalý pobyt, 
a s důsledky, které by fiktivní pobyt pro tyto osoby měl, tak, jak je 
navrhován. Požadujeme navrhovaný institut buď přepracovat 
takovým způsobem, aby nezasahoval do níže (v odůvodnění) 
uvedených práv (zejména pak nesmí ovlivňovat účast v systému 
veřejného zdravotního pojištění), nebo tento institut z návrhu 
vypustit. Máme za to, že je dotčený druh „pobytu“ navrhován 
pouze z hlediska nutnosti přiřazení doručovací adresy, není tedy 
adekvátní, aby pouze takováto skutečnost ovlivňovala jiná, zcela 
zásadní práva, která se pojí s institutem trvalého pobytu, zvlášť 
pokud připustíme možnost, že zdaleka ne ve všech případech, kdy 

Vysvětleno 

Ve zvláštních právních předpisech bude upraveno, která práva jsou 
spojena s fiktivní adresou (pobytem).  Předpokládáme, že dojde ke 
změně zvláštní právní úpravy tak, aby veřejné zdravotní pojištění 
měli i občané s fiktivní adresou (pobytem).  
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má občan nahlášen trvalý pobyt na úřední adrese, jde o nežádoucí 
zneužití tohoto institutu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Jak uvádí samo Ministerstvo vnitra, s fiktivním pobytem nejsou 
spojena žádná práva vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
a vztahující se k trvalému pobytu, s tím, že zápis údaje o fiktivním 
pobytu má sloužit pouze pro určení místní příslušnosti státních 
orgánů a pro doručování úředních zásilek (str. 51 návrhu věcného 
záměru). S trvalým pobytem je přitom spojena zejména účast 
v systému veřejného zdravotního pojištění, jakož i možnost 
využívat řadu dalších práv či např. dávek sociálního zabezpečení, 
jak uvádí sám předkladatel. Z pohledu veřejného zdravotního 
pojištění je neakceptovatelné, aby u poměrně velké skupiny osob, 
které mají být podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zdravotně pojištěny, 
hrozilo, že o účast v tomto systému přijdou jen proto, že řádně 
neoznámí místo svého faktického pobytu. Jak je zřejmé z grafu na 
str. 23 věcného záměru, jedná se o skupinu více než 350 000 osob. 
 
Samostatnou kapitolou jsou pak osoby, které reálně ani možnost 
přihlášení trvalého pobytu v místě skutečného bydliště nemají, 
což ostatně připouští i Ministerstvo vnitra (str. 59 a 60 věcného 
záměru). Stanovit v takových případech jako sankci faktickou 
nemožnost být zdravotně pojištěn, je naprosto nepřiměřené. 
Takový stav by byl nežádoucí jak z hlediska ochrany zdraví těchto 
osob, tak z hlediska ochrany poskytovatelů zdravotních služeb. 
 
Rozumíme potřebě Ministerstva vnitra řešit otázku osob, 
které mají nyní evidovaný pobyt tzv. na ohlašovně, domníváme se 
však, že institut fiktivního pobytu tento problém odstraňuje jen 
zčásti, zároveň by však měl podstatné negativní dopady do řady 
oblastí, jak je naznačeno výše. Za vhodné řešení nepovažujeme ani 
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novelizaci všech dotčených právních předpisů, které s trvalým 
pobytem spojují určitá práva (ve kterých tedy trvalý pobyt 
nepředstavuje jen kritérium pro určení místní příslušnosti), 
což předkladatel ve svém návrhu okrajově také zmiňuje (str. 60 
věcného záměru).  
 
S ohledem na široký dopad případného zavedení institutu 
fiktivního pobytu lze mít také obavy ohledně jeho souladu 
s ústavními předpisy, jestliže by reálně zbavoval řadu osob 
možnosti výkonu jejich práv, včetně ústavně zaručených. To se 
konkrétně dotýká nejen práva na bezplatnou zdravotní péči, 
ale např. také práva volebního, práva na bezplatnou školní 
docházku nebo práva na hmotné zajištění a na pomoc v hmotné 
nouzi. 
 
Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme se zavedením institutu 
fiktivního pobytu tak, jak je navrhován, a požadujeme navrhovaný 
institut buď přepracovat takovým způsobem, aby nezasahoval 
do uvedených práv (zejména pak nesmí ovlivňovat účast v 
systému veřejného zdravotního pojištění), nebo tento institut z 
návrhu vypustit. 
2. K „Popisu existujícího právního stavu v dané oblasti“: 
 
Požadujeme do návrhu věcného záměru zákona doplnit dopady 
plánované změny na systém veřejného zdravotního pojištění, 
zejména pak z hlediska účasti osob v tomto systému. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
V této pasáži, zejména pak v písmenu c) „Trvalý pobyt a 
bydliště“, chybí popis zcela zásadních dopadů plánované 
koncepční změny. Tato změna by přitom představovala vysoké 
riziko související s dostupností potřebné zdravotní péče nejen 
pro samotné občany, kterým by byl trvalý pobyt zrušen, ale také 
pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří musí vždy (bez ohledu 

Vysvětleno 

Návrh věcného záměru zákona předpokládá, že dojde ke změně 
zvláštního právního předpisu upravující účast osob na systému 
veřejného zdravotního pojištění.  
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na úhradu) poskytovat zdravotní služby přinejmenším v rozsahu 
tzv. neodkladné péče. Jediná zmínka o tom, že je trvalý pobyt 
podmínkou pro získání některých práv či stanovení povinností, 
se v návrhu věcného záměru zákona vyskytuje pouze na str. 5, a to 
pouze v obecné rovině, což je zcela nedostatečné. 
3. Ke vztahu souvisejících institutů „trvalý pobyt“, „přechodný 
pobyt“, „fiktivní pobyt“ a „bydliště“: 
 
Požadujeme doplnit materiál o informace o vazbách mezi 
jednotlivými instituty, s nimiž se do budoucna v českém právním 
řádu v této oblasti počítá. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
Nerozumíme navrhovanému zachování dvoukolejnosti institutu 
„bydliště“ a institutu „trvalého pobytu“, zvláště pokud má nově 
koncipovaný „trvalý pobyt“ co nejvěrněji popisovat skutečnost 
a pojem „bydliště“ v tomto kontextu používá nejen evropské 
právo, ale také občanský zákoník. Nabízí se tedy otázka, proč pro 
účely evidence nevyužívat právě „bydliště“. S tím je spojena také 
problematika vzájemného vztahu „fiktivního pobytu“ a „ bydliště“ 
s tím, že by se tím spíše mělo jednat než o „fiktivní pobyt“ 
o „fiktivní adresu“, která by neměla mít vliv na práva občanů 
zmíněná v zásadní připomínce č. 1 (osoba se bude vždy na 
nějakém místě zdržovat), zejména pak na možnost účasti 
v systému veřejného zdravotního pojištění. Taktéž institut 
„přechodného pobytu“ se v tomto smyslu jeví spíše jako institut 
zavádějící povinnost hlásit „kontaktní adresu“. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 

Ve zvláštních právních předpisech bude upraveno, která práva jsou 
spojena s fiktivní adresou (pobytem).  Předpokládáme, že dojde ke 
změně zvláštní právní úpravy tak, aby veřejné zdravotní pojištění 
měli i občané s fiktivní adresou (pobytem). 

 

Ministerstvo 
zemědělství 

Obecná připomínka k celému materiálu:   

Věcný záměr zákona si klade mimo jiné za cíl odstranit rozpory mezi 
faktickým a evidovaným trvalým pobytem zavedením zcela nové 
zákonné povinnosti občanů (a cizinců v příbuzenském vztahu 
k občanům; společně také jen „občan“ nebo „občané“) k ohlášení 
trvalého (přechodného) pobytu. Hlavními důvodem pro odstranění 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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těchto rozporů v podstatě je, aby konkrétní občan byl včetně svého 
majetku fakticky „dohledatelný“ orgány veřejné moci, ať již pro účely 
plnění povinností (např. platba místních poplatků), doručování či 
výkonu exekuce. Novou právní úpravou by mělo dojít k odstranění 
zneužívání institutu rušení (ukončení) trvalého pobytu za účelem 
nahlášení tzv. „úřední adresy“  
či neohlašování trvalého pobytu. 

Zavedení výše uvedené povinnosti má dvojí rozměr. Jednak jde o 
právo a povinnost občana ohlásit místo svého faktického pobytu tak, 
aby tento mohl být v příslušném časovém limitu zapsán. Zároveň jde i 
o povinnost vlastníka nemovitosti, v níž se občan trvale zdržuje, aby 
občanu přihlášení trvalého pobytu v dané nemovitosti umožnil (není-li 
písemná smlouva o užívání nemovitosti, pak vydáním písemného 
oprávnění k přihlášení). Porušení těchto povinností má být 
sankcionováno pokutou.  

Se zavedením této povinnosti souvisí i to, že nově bude vlastník 
nemovitosti evidován ex offo k trvalému pobytu ve své nemovitosti, 
nepřihlásí-li se k trvalému pobytu jinde. Na základě užívacího titulu 
nájemce by měla mít i osoba jemu blízká právo přihlásit se v pronajaté 
nemovitosti k trvalému pobytu bez souhlasu vlastníka či 
pronajímatele.  

Označuje-li se výchozí stav za nedostačující, je otázkou, zda k jeho 
zlepšení dojde zavedením povinnosti k ohlášení trvalého pobytu. Ani 
přijetím navrhované úpravy totiž nemusí dojít k odstranění rozporů 
mezi faktickým a evidovaným trvalým pobytem, když: 

vlastníci nemovitostí budou ex offo zapisováni k pobytu ve své 
nemovitosti (nepřihlásí-li se k němu na jiném místě), a to bez ohledu 
na skutečný pobyt; 

nájemní vztahy, na jejichž základě vzniká právo a povinnost ohlášení 
trvalého pobytu, jsou ze své podstaty vztahy dočasnými a mohou být 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že vlastník nemovitosti nebude v rámci řízení o zrušení 
trvalého pobytu (ze zákona nebo na návrh) úředně přestěhován na 
adresu nejbližší nemovitosti, kterou vlastní. 
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maximálně dlouhodobé nikoli trvalé. V praxi mohou činit největší 
problémy nájmy  
či bydlení v ubytovnách kratší 90 dnů, tedy takové, na které se 
nevztahuje přechodný pobyt. Z návrhu neplyne žádná výjimka pro tyto 
případy;  

navrhovaná úprava údajně směřuje k odstranění „úředních 
bezdomovců“, avšak neřeší otázku „faktických bezdomovců“, kterým 
pouze zavádí povinnost, kterou reálně nemohou splnit; 

vznikne „nová“ skupina občanů s tzv. fiktivním pobytem (v podstatě 
určitá obdoba „úřední adresy“). Do této skupiny budou řazeny mimo 
jiné osoby, kterým byl trvalý pobyt zrušen ex offo a nepřihlásí se 
k trvalému pobytu na jiném místě nebo o ty, které (i účelově) ukončí 
svůj trvalý pobyt na území České republiky a následně se nepřihlásí 
k trvalému pobytu. Rozdíl oproti výchozímu stavu je pouze v tom, že 
podle navrhované úpravy se občan nepřihlášením se k trvalému 
pobytu dopustí správního deliktu, za který mu může být uložena 
sankce v podobě pokuty. Nebude-li však občan „dohledatelný“, je 
reálná vynutitelnost splnění sankční povinnosti, jakož i povinnosti 
k ohlášení trvalého pobytu, spíše teoretická; z návrhu není zřejmé, jak 
budou nastaveny kontrolní mechanismy a nakolik bude splnění 
povinnosti ohlášení trvalého pobytu reálně vynutitelné, tím spíše že se 
jedná o celoplošnou změnu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

V návrhu zůstane fiktivní adresa sloužící k určení místní 
příslušnosti a pro doručování. Povinnost obecních úřadů přijímat 
oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je již součástí 
novely zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, která je 
v současné době v legislativním procesu, a bude součástí věcného 
záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. 

 

 

Připomínka k bodu 1.3.: 

Výčet zákonů není kompletní, když zde nejsou zařazeny veškeré 
zákony rezortu MZe, které jsou navrhovanou změnou dotčeny. 
Navrhujeme, aby gestoři zákonů měli možnost doplnit příslušné 
zákony o ustanovení, která by jim umožňovala získat údaje ze 
základních registrů a evidence obyvatel. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Ve výčtu dotčených zákonů jsou pouze takové, které s trvalým 
pobytem pojí práva či určují místní příslušnost. Jinak by materiál 
musel obsahovat přes 260 právních předpisů.  
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Obecná připomínka k nákladům.  

Navrhujeme materiál doplnit o vyhodnocení nákladů spojených se 
zavedením povinnosti hlásit trvalý pobyt a jeho změny a se zavedením 
institutu přechodného pobytu. Zejména jde o vyčíslení zvýšených 
nákladů ohlašoven spojených s rozšířením jejich agendy (častější 
hlášení změn).  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

V souvislosti se zavedením ohlašovací povinnosti nepředpokládáme 
výrazný nárůst nákladů ohlašoven. Předpokládáme, že změny 
trvalého pobytu se budou zejména týkat těch občanů, kteří dosud 
neměli možnost se k trvalému pobytu přihlásit. Náklady spojené 
s prohlašováním občanů, u kterých se liší jejich trvalý pobyt 
s faktickým místem pobytu nelze odhadnout, jelikož neexistuje 
žádná evidence takových občanů. Ty budou agendu vykonávat jako 
dosud. Přechodný pobyt nebude zaveden.  

Připomínka k účinnosti zákona.  

V případě, že v rezortu MZe bude s ohledem na navrhovanou úpravu 
nutné přistoupit k zavedení nových informačních systémů či k 
adaptaci stávajících informačních systémů, žádáme, aby za tímto 
účelem byl poskytnut dostatečný časový prostor.    

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

K bodu 2.3.3, Varianta I – s. 54 až 56 

Požadujeme v posledním odstavci na s. 54 vypuštění slov „užívání a“. 
Zákon by oprávněné osobě neměl ukládat povinnost umožnit občanovi 
užívání nemovitosti, neboť ta vyplývá jedině ze soukromoprávního 
vztahu mezi těmito subjekty (např. nájemní smlouvy). Zákon by měl 
stanovit pouze povinnost oprávněné osoby umožnit občanovi 
přihlášení k trvalému pobytu. Ze stejného důvodu je třeba vypustit v 
prvním odstavci na s. 55 a v navazujícím textu slova „a užívání“ ze 
spojení „oprávnění k přihlášení k trvalému pobytu a užívání 
nemovitosti“. Navržené znění věcného záměru zákona by mohlo být 
považováno za nepřípustnou ingerenci do ústavně zaručeného práva 
vlastnit majetek. 

Akceptováno 

K bodu 2.3.3, Varianty I a II – s. 55 (1. odstavec) a 56 (poslední 
odstavec) 

Zákon by měl stanovit, že vlastník nemá povinnost vydat oprávnění k 

Vysvětleno 

Není možné, aby se občan přihlásil k trvalému pobytu na adresu 
nemovitosti, pokud nemá užívací titul. Na druhou stranu, pokud 
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přihlášení k trvalému pobytu (a užívání) nemovitosti (Var. I), resp. 
potvrzení o přihlášení k trvalému pobytu (Var. II), jestliže občan užívá 
nemovitost neoprávněně. Nelze připustit, aby vlastník byl pod hrozbou 
sankce povinen umožnit v jeho nemovitosti přihlášení k trvalému 
pobytu občana, který k užívání této nemovitosti nemá žádný, ani 
odvozený, právní titul. Pokud předkladatel navrhuje řešení, kdy 
přihlášen k trvalému pobytu má být uživatel nemovitosti bez ohledu na 
jeho oprávnění k jejímu užívání, i proti vůli vlastníka, pak 
přinejmenším k tomuto přihlášení by neměla být vynucována pod 
hrozbou pokuty vlastníkova součinnost. 

občan v dané nemovitosti skutečně bydlí s vědomím vlastníka, ten 
mu nemůže nijak bránit v plnění zákonné povinnosti. Na základě 
jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo rozhodnuto, 
že zůstane varianta I. Pro případy, kdy zanikne užívací právo, které 
bylo sjednáno a občan se v dané nemovitosti již nezdržuje, je 
umožněno oprávněné osobě zažádat o zrušení údaje o trvalém 
pobytu občana. 

Úřad vlády ČR – 
odbor 
kompatibility 

Obecně k návrhu (strana 43 a násl.): 

Předkladatel uvádí, že se zákon o evidenci obyvatel bude vztahovat 
jak na občany ČR, tak na cizince, kteří jsou rodinnými příslušníky 
občana (vedlejší osoby). Další části návrhu (zejm. část třetí - trvaly, 
fiktivní, přechodný pobyt) se však již vztahují pouze na občany, 
s výjimkou části týkající se rodných čísel. Úprava tak není jasná a je 
třeba vyjasnit osobní působnost návrhu. Pokud je záměrem vztáhnout 
celý navrhovaný režim na cizince, uvádíme, že přinejmenším v oblasti 
hlášení pobytu bude nutno vyřešit vztah návrhu k zákonu č. 326/1999 
Sb., o pobytu cizinců. Ten zavádí zvláštní (ohlašovací) režimy pro 
cizince pobývající na území ČR.  Nebylo by proto vhodné zavádět 
další povinnosti daného typu dle zákona o evidenci obyvatel. Taková 
dublující se úprava by mj. mohla představovat překážku volného 
pohybu dle čl. 20 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, a mohla 
by být i v rozporu se směrnicí 2004/38/ES (srov. např. čl. 5 odst. 5, čl. 
8). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

V textu bude upraveno, že se na cizince vztahuje část o 
informačním systému a zprostředkování kontaktu. Problematika 
pobytů je řešena v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. 

K části C – bod 2.2.1. (strana 46): 
V souvislosti s přímým přístupem některých orgánů veřejné moci 
k údajům z evidence obyvatel není zřejmé, jakým způsobem bude 
zajištěna dostatečná ochrana osobních údajů ve smyslu směrnice 
95/46/ES (i když by některé z předmětných činností byly vyňaty 
z působnosti směrnice, např. zpracování osobních údajů v případě 
veřejné bezpečnosti, bezpečnosti státu). Aby se předešlo případnému 

Akceptováno 

Do textu bude doplněn rozsah poskytovaných údajů a budou 
vyjmenovány některé subjekty, kterých se přímý přístup týká. 
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nesouladu se směrnicí, měl by být především konkrétně určen okruh 
osobních údajů, které by tomuto poskytování měly podléhat, a okruh 
subjektů, kterým by tyto údaje měly být poskytovány. Rovněž jejich 
poskytování formou přímého přístupu by bylo možno bez konkrétních 
limitů dle našeho názoru považovat za nepřiměřené opatření vůči 
sledovanému účelu. Dále pak není zřejmé, jakým „jiným způsobem“ 
bude zajištěna kontrola využívání údajů z informačního systému. 

Aby bylo možné posoudit slučitelnost navrhované úpravy s právem 
EU, je nutno vyjasnit výše uvedené. Doporučujeme tento bod 
dopracovat. 
Tato připomínka je zásadní. 
K části C – bod 2.2.6. (strana 49): 

Není zřejmé, proč o zprostředkování kontaktu může požádat jen občan 
ČR. Dle článku 18 SFEU je zakázána jakákoliv diskriminace na 
základě státní příslušnosti. Nevidíme tedy důvod, proč by o 
zprostředkování kontaktu nemohl požádat i občan jiného státu EU, 
když splní podmínky, které bude zákon ukládat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

Pokud se na MV obrátí občan se žádostí o zprostředkování 
kontaktu, máme jistotu, že kontaktované osobě předáváme údaje, 
které jsou shodné s údaji v žádosti. Občana je možné ztotožnit. 
V případě cizince není možné zaručit, že osoba, která se pokouší o 
kontakt s občanem, je skutečně ta, za kterou se v žádosti označuje. 
Navrhujeme rozšířit okruh oprávněných subjektů na fyzické osoby, 
které jsou evidovány v základním registru obyvatel. Cizinci, kteří 
nemají realizovaný pobyt na území České republiky, mohou podat 
žádost o zprostředkování kontaktu pouze osobně, aby bylo možné 
na místě ověřit údaje uvedené v žádosti. 

Český statistický 
úřad 

Český statistický úřad upozorňuje na skutečnost, že veřejná správa 
registrem (seznamem) bytů jako závazným zdrojem územních 
identifikací bytů nedisponuje. Požaduje proto do materiálu doplnit 
konstatování o neexistenci právního předpisu o závazné jednoznačné 
identifikaci bytu a o systému jednotného a stabilního číslování bytů a 
jeho údržby ve shodě s fyzickým stavem v nemovitosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena 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. 

Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů vítá, že ministerstvo vnitra 
přistoupilo k zásadní reformě informačního systému evidence obyvatel 

Akceptováno 
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(dále jen „ISEO“) a jeho právního základu. Má však za to, že osnova 
věcného záměru zákona je málo ambiciosní, neboť reformní elán se 
v podstatě vyčerpal zrušením místa trvalého pobytu na ohlašovně. 

Vzhledem k tomu, že ISEO představuje nejdůležitější zpracování 
osobních údajů v České republice, musí tomu odpovídat zhodnocení 
současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“). Věcný záměr však 
DPIA odbyl jednou větou na p. 72: „Vzhledem k zachování souladu 
navrhované právní úpravy s právem Evropské unie v oblasti ochrany 
soukromí a osobních údajů, nedojde k nežádoucím dopadům na tomto 
úseku.“ Opomenutí je o to závažnější, že dopady vedení evidence 
obyvatel a využívání jednotlivých osobních údajů z této evidence ze 
zákona nebylo dosud nikdy z této perspektivy posouzeno, a to ani u 
stávajícího zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb., ani u 
předchozího zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu 
občanů. V průběhu let se využitelnost a skutečné využívání údajů z 
evidence obyvatel četnými změnami podstatně proměnily. ÚOOÚ 
proto požaduje DPIA na p. 72 přepracovat.  
Tato připomínka je zásadní. 
Teprve na základě řádného zhodnocení současného stavu a dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
je možné hodnotit jednotlivé změny navrhované v porovnání se 
současným stavem evidence obyvatel. Methodiku DPIA zasílá ÚOOÚ 
ve zvláštní části stanoviska. Nutnost postupovat právě takto je patrná 
na příkladu poskytování provozních údajů, kde osnova na p. 47 
stanoví „Provozní údaje budou poskytovány maximálně 2 roky 
zpětně.“ Přiměřenost takové lhůty lze posoudit pouze po identifikaci 
rozsahu druhotného využívání údajů dotčeného subjektu údajů. 

Za pochybný považuje ÚOOÚ předpoklad dalšího (stále rozšířeného) 
využívání rodných čísel, ačkoliv § 64 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ukládá: „Při vytváření registru obyvatel lze 
pro jednoznačnou identifikaci fyzické osoby využívat rodné číslo, 
nejdéle však do 31. prosince 2025.“ Vágní odůvodnění jeho ponechání 
(p. 62): „Zrušení přidělování a evidování rodných čísel by mohlo 

Akceptováno 

Bylo doplněno zhodnocení současného stavu a dopady 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 

 

 

Vysvětleno 

Rodné číslo je významným identifikátorem, na jehož základě 
„pracuje“ při ztotožňování velká řada informačních systému, ale 
také subjektů v soukromém sektoru. Úplné upuštění od využívání 
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vyvolat řadu komplikací a zvýšení nákladů v souvislosti s nutnými 
úpravami informačních systémů veřejné správy,“ nepostačuje. 
V podmínkách poměrně rozsáhlé elektronizace a kombinování 
různých zdrojů osobních údajů, které jsou zapsány v ISEO, je jedinou 
předností rodného čísla jeho snadná zapamatovatelnost nositelem. Ta 
však vzhledem k tomu, že rodné číslo je nositeli přiděleno a jeho 
používání je mu tedy vnuceno, nemůže obstát ve srovnání 
s diskriminačním potenciálem u těch, kdo rodné číslo používají. 

Používání rodného čísla nese četná rizika, mj. způsobené jeho 
extrémní rozšířeností. Závažnou nevýhodou - zejména za situace, kdy 
v České republice neexistuje paralelní bezvýznamový alfanumerický 
jednoznačný identifikátor člověka pro soukromé účely, který by bylo 
možné používat napříč jednoúčelovými aplikacemi, jehož hodnota by 
byl subjektu údajů znám - je to, že rodné číslo prozrazuje pohlaví, 
datum narození, často i místo narození a to, zda byl dotyčný cizinec. 
Přitom znalost identifikátoru, který se státem člověku přidělen jako 
trvalý a který je k dispozici po celou dobu různým osobám, je 
klíčovým požadavkem v evropském modelu ochrany osobních údajů. 
Institut rodných čísel na p. 62 sq. by proto měl být z osnovy vyňat a 
měla by být ponechána stávající úprava rodných čísel v zákoně č. 
133/2000 Sb. jako provisorní řešení do jejich zrušení.  
Tato připomínka je zásadní. 

rodných čísel by se sebou přineslo náklady velkého rozsahu. Návrh 
věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech 
zachová institut rodného čísla. Zda budou jednotlivé oprávněné 
subjekty rodné číslo i nadále využívat, je otázkou úpravy zvláštních 
právních předpisů. Věcný záměr bude upraven na základě domluvy 
při vypořádání této připomínky. 

Je nezbytné lépe vyjasnit vztah k matrikám. Tato připomínka je 
zásadní. Na p. 44 se stanoví, že MV je správcem ISEO. Na p. 46 se 
stanoví, že matriční úřady budou pouhými zapisovateli jednotlivých 
údajů do ISEO. To je však sporné. ISEO by měl být tvořen sestavou 
údajů z obecních matrik. Odpovědnost za správnost osobních údajů by 
měly nést matriční úřady. Správcem osobních údajů by tak byly 
matriční obce, zatímco MV by bylo pouhým zpracovatelem osobních 
údajů. Ve vztahu k informačním systémům by MV zůstalo správcem 
ISEO. 

Vysvětleno 

V kapitole 2.2.4. Kontrola údajů – je stanoveno, že zapisovatelé 
údajů odpovídají za přesnost údajů, které zapisují, aby odpovídaly 
stavu, ve kterém byly zapisovatelem zapsány.  

Je nutno dopracovat vztah mezi ISEO a ROB.  
Tato připomínka je zásadní. 

ISEO je v současné době nejvíce využívaným agendovým 

Od připomínky bylo ustoupeno 
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informačním systémem. To je špatně, neboť neustále propojování 
mezi jednotlivým AIS jen zatěžuje eGovernement. Přetrvávají 
pochyby, zda ROB nebyl špatně navržen, neboť obsahuje málo údajů, 
které AIS rutinně využívají. Proto by předkladatel měl analysovat, 
které osobní údaje jsou z ISEO nejčastěji předávány a tyto rubriky 
doplnit do ROB tak, aby ROB stačil na drtivou většinu identifikací. 
Je nezbytné opravit logiku bydliště a místa trvalého pobytu.  

Tato připomínka je zásadní. 

Bydliště je nyní nově definováno přímo zákonem, a to v § 80 odst. 1 
věta první NOZ: „Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s 
úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl 
může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu.“ Tento 
faktický stav by měl být primární a místo trvalého pobytu od něj 
odvozeno. Místo toho osnova setrvává na ne zcela dobře pochopeném 
pozůstatku domovského práva v zákoně 105/1863 ř. z., které bylo 
zrušeno zákonem č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva, tedy 
konkrétně na policejním hlášení bydliště. 

Proto by se vždy mělo vycházet z bydliště, jehož adresa se osvědčuje 
občanským průkazem, přičemž v případě rozporu mezi faktickým a 
zapsaným stavem by po dokazování měl dostat přednost faktický stav. 
Tento princip již funguje v občanském soudním řízení, neboť podle § 
85 odst. 1 OSŘ je obecným soudem žalovaného ten soud, v jehož 
obvodu má žalovaný bydliště. 

Od připomínky bylo ustoupeno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že bude zavedena ohlašovací povinnost k trvalému 
pobytu.  

 

Institut místa trvalého pobytu je nezbytné přejmenovat. Tato 
připomínka je zásadní. 

Podle §§ 65 až 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů, je trvalým pobytem 
druh pobytu cizince. Je tedy zcela nevhodné obdobné označení 
používat pro naprosto odlišný institut – evidované bydliště. To by 
mělo být označeno přívlastkem, např. „zapsané bydliště“, čímž se 
zdůrazní i jeho odvozenost od bydliště. 

Od připomínky bylo ustoupeno 

Při zpracování paragrafového znění návrhu zákona není vyloučeno, 
že dojde k přejmenování institutu trvalého pobytu.  
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Povinnost hlásit změnu trvalého pobytu na p. 40 by měla být 
nahrazena povinností zastižitelnosti. Tato připomínka je zásadní. 

Evidované bydliště není samoúčel. Jeho primární funkcí je, aby stát 
věděl, kde může člověka zastihnout, především pro doručování 
písemností. Proto by se neměla stanovovat policejní povinnost hlášení 
změny bydliště, ale povinnost dosažitelnosti. 

Od připomínky bylo ustoupeno 

Povinnost hlásit se k trvalému pobytu zůstane zachována.  

Institut fiktivního pobytu (p. 51 sq.) by měl být zrušen. Tato 
připomínka je zásadní. 

Jak předkladatel stanoví na p. 51: „Občanovi narozenému na území 
České republiky vznikne ve většině případů trvalý pobyt ze zákona na 
adrese trvalého pobytu matky, popř. otce.“ To by mělo být zobecněno 
na všechny lidi. 

Takto určené evidované bydliště by mělo být změněno pouze 
v případě, že úřad pro evidenci obyvatel hodnověrně zjistí, že jeho 
bydliště je jinde. Institut fiktivního pobytu tedy není třeba. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že fiktivní adresa (pobyt) zůstane zachován pro účely 
určení místní příslušnosti a pro doručování. 

Základní ústavní práva zůstanou občanům s fiktivní adresou 
(pobytem) zachována.  

V hlášení změny trvalého pobytu (p. 53 sq.) ÚOOÚ požaduje variantu 
I. To samé platí pro přechodný pobyt (p. 61). Tato připomínka je 
zásadní. 

Zapsat si své bydliště by mělo být věcí každého bydlícího. Přesouvat 
tuto povinnost na pronajímatele je nežádoucí. 

Akceptováno 

Institut přechodného pobytu je zbytný a měl by být čistě dobrovolný. 
Tato připomínka je zásadní. 

Je neúčelné tento právní institut obnovovat, natož povinně. Stejně tak 
je neúčelné ho zákona omezovat na rok. Quasidomicil se od domicilu 
liší tím, že je sekundární, nikoliv tím, že má fixně stanovenou dobu. 
Předkladatel si je toho vědom, takže umožňuje prodloužení 
přechodného pobytu, ale na pouze na základě byrokratických 
požadavků. 

Akceptováno jinak 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována.  

Úřad pro 
zastupování 

V bodě 1.4 jsou stanoveny povinnosti správcům budov, společenství 
vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“) a samotným 

Vysvětleno 
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státu ve věcech 
majetkových 

vlastníkům nemovitostí, kterým bude zákonem stanovena nová 
povinnost oznamovat změnu počtu občanů v domácnosti spolu 
s údaji o nich a povinnost umožnit přihlášení k trvalému pobytu. 
Z návrhu není zřejmé, na základě čeho bude uloženo fyzické osobě 
tento údaj správci, společenství vlastníků nebo vlastníku sdělit, a jak 
bude posuzována sankce dopadající na správce, společenství vlastníků 
nebo vlastníka, když takovou povinnost poruší fyzická osoba. Z toho 
se jeví, že povinnosti uložené správcům, společenství vlastníků nebo 
vlastníkům nebudou splnitelné. 

Povinnost správců budov, společenství vlastníků jednotek a 
vlastníků nemovitostí oznamovat změnu počtu občanů 
v domácnosti bude zrušena. 

V bodě 1.5 se předpokládá zrušení vyžadovaného souhlasu vlastníka 
nemovitosti s přihlášením k trvalému pobytu. To považujeme za 
zásadní a zcela nepřijatelný zásah do vlastnických práv, kdy z vůle 
nikoli veřejné správy, nýbrž na základě projevu vůle soukromé osoby 
(fyzické osoby přihlašující se k pobytu) se uvalí na vlastníka 
povinnosti ze zákona. 

Zrušení vyžadovaného souhlasu vlastníka nemovitosti s přihlášením 
s sebou přinese další rizika pro vlastníka, například při exekučních 
řízeních vedených proti osobám, které dosud nemají trvalé bydliště na 
reálném místě, často právě z důvodu vyhýbání se exekucím. Riziko, 
uváděné v části 1.2, šestý odstavec (týkající se exekutorů), se tak 
navrhovanou úpravou neodstraní, nýbrž ještě zvýší. 

Vysvětleno 

Nikdo nemůže občanovi bránit v jeho zákonné povinnosti. 
Záměrem je evidovat skutečné místo pobytu. Jedná se pouze o 
fakticitu místa pobytu, nikoli o zásah do vlastnických práv.  

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

 

Hlášení změny trvalého pobytu, str. 53 

Navrhovaná úprava: 
 Věcným záměrem zákona se mimo jiné nově ukládá vlastníkům 
nemovitosti povinnost umožnit občanům přihlásit se k trvalému pobytu 
na adresu jejich nemovitosti. Dále bude stanoveno, že osoba blízká má 
právo přihlásit se v pronajaté nemovitosti k trvalému pobytu bez 
souhlasu vlastníka či pronajímatele, a to na základě užívacího titulu 
nájemce. 

 Výše uvedená navržená právní úprava neúměrně zatěžuje 
vlastníka a pronajímatele nemovitosti. Už jen případná, ve věcném 
záměru několikráte zmíněná, exekuce vedená na nájemce (či na osobu 
nájemci blízkou), může mít v tomto případě negativní dopad právě na 

Vysvětleno 

Ohlašovací povinnost má občan, který se přihlašuje k trvalému 
pobytu. Nikdo mu v plnění jeho zákonné povinnosti nemůže bránit. 
Jelikož bude evidován skutečný pobyt občana, není možné 
přihlášení k trvalému pobytu vázat na souhlas vlastníka 
nemovitosti, který mu nemovitost pronajal.  
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vlastníka či pronajímatele nemovitosti.  

Např.: Způsob exekuce prodejem movitých věcí (mobiliární exekuce) 
povinného (nájemce) totiž zasáhne vlastníka či pronajímatele tak, že 
z důvodu trvalého pobytu nájemce bude tato mobiliární exekuce 
směřovat právě do prostor pronajímané nemovitosti. Nutno v této 
souvislosti též podotknout, že nájemci se v některých nemovitostech 
střídají i každého půl roku a tedy povinnost vlastníka či pronajímatele 
umožnit každému z těchto nájemců přihlásit si trvalý pobyt je, už jen 
s ohledem na evidenci a přehlednost, značně náročná. 

 Navrhujeme tedy tuto povinnost vlastníka modifikovat a 
minimálně právní úpravu nastavit tak, aby zákon vlastníku neukládal 
povinnost umožnit občanům přihlásit se k trvalému pobytu na adrese 
jejich nemovitosti. Dále naopak navrhujeme, aby přihlášení se 
k trvalému pobytu osob nájemci blízkých, žijících v pronajaté 
nemovitosti, bylo podmíněno souhlasem vlastníka či pronajímatele. 
Tato připomínka je zásadní. 
Fiktivní pobyt, str. 51 

Navrhovaná úprava: 

 Fiktivní pobyt 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 
fiktivním pobytu ke svojí osobě veden. S fiktivním pobytem nejsou 
spojena žádná práva vyplývající ze zvláštních právních předpisů a 
vztahujících se k trvalému pobytu. Fiktivní pobyt je institut odlišný od 
trvalého pobytu. Občan, který je přihlášen k trvalému pobytu, nemůže 
mít současně fiktivní pobyt. 

 Podle našeho názoru skutečnost, že občanu bude umožněno 
být veden s fiktivním pobytem, se kterým nejsou spojena žádná práva, 
jej určitě nebude motivovat k tomu, aby splnil svou povinnost a 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že fiktivní adresa (pobyt) zůstane zachována pro účely 
určení místní příslušnosti a pro doručování. 

Základní ústavní práva zůstanou občanům s fiktivním pobytem 
zachována.   
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přihlásil se k trvalému pobytu v místě, kde se skutečně zdržuje. Díky 
tomuto institutu bude moci občan opět účelově tvrdit, že je 
„bezdomovcem“, jež se nemá možnost přihlásit do jakékoliv 
nemovitosti k trvalému pobytu. 

 Z tohoto důvodu zavedení institutu fiktivního pobytu 
nedoporučujeme a pro účely doručování oznámení o uložení zásilky a 
výzvy navrhujeme využít dosavadní institut trvalého pobytu. 
  

Tato připomínka je zásadní. 
Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální  

Obecně k návrhu 

Upozorňuji, že návrh je v oblasti zavedení číslování bytů zcela 
nedostatečný. O zavedení čísel bytů se pojednává pouze velmi obecně 
v části A návrhu, avšak v části C v návrhu věcného řešení je tato 
problematika téměř zcela opomenuta. Číslování bytů je zmíněno 
pouze okrajově v návrhu přechodných ustanovení v bodě 2.6.3 a dále 
není nijak řešeno ve výkladu pojmů, ve formě adresního místa, vázání 
trvalého či přechodného pobytu na číslo bytové jednotky nebo způsob 
či dokonce povinnost výměny občanských průkazů v souvislosti se 
zavedením číslování bytů apod. Považuji za nezbytné tyto otázky 
dořešit již na úrovni věcného záměru návrhu zákona nebo požadavek 
na zavedení číslování bytů prozatím vypustit a řešit jiným pozdějším 
zákonem, až budou tyto otázky uspokojivě vyřešeny. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena 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. 

Věcný záměr zákona upouští od záměru evidovat čísla bytových 
jednotek. V případě, že bude číslo bytové jednotky zavedeno, 
budou následné kroky konzultovány s ČÚZK. Při zpracování 
paragrafového znění bude jednáno s jednotlivými dotčenými 
rezorty, jelikož se jedná o problematiku s širokým dopadem. 
Jednáno bude např. o číslování bytů s MPSV, ČÚZK, MF, MMR. 

 

 
Obecně k návrhu 

Požaduji, aby byl návrh věcného záměru v oblasti zavedení číslování 
bytů do RÚIAN zkonzultován s Českým úřadem zeměměřickým a 
katastrálním (dále jen „ČÚZK“). 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena 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 
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Odůvodnění: 

V předloženém návrhu je jednoznačně uvedeno, že navrhované řešení 
má dopad do RÚIAN, který je ve správě ČÚZK. Návrh však nebyl 
s ČÚZK předem konzultován. Konzultace s dotčenými subjekty jsou 
přitom povinnou součástí RIA a ČÚZK dlouhodobě upozorňuje na 
složitost tohoto problému. 

Dopis Odboru správních činností Ministerstva vnitra ze 17. března 
2014 (č. j. MV-35511-2/SC-2014), kterým byl ČÚZK dotazován na 
odhad nákladů na úpravy informačních systémů ve správě ČÚZK, na 
který je v textu návrhu nepřímo odkazováno v bodě 3.1 kapitole 
Náklady, nelze považovat za konzultaci. ČÚZK Ministerstvo vnitra 
v odpovědi na výše zmíněný dopis dne 2. dubna informoval, že 
zavedení čísel bytů do RÚIAN by mělo výrazné dopady do 
informačních systémů ve správě ČÚZK (nejednalo by se pouze o 
RÚIAN). Odhad nákladů na jejich úpravy se odvíjí od zvoleného 
řešení, které bohužel, nebylo ze strany Ministerstva vnitra nikdy blíže 
specifikováno. Ministerstvo vnitra bylo písemně informováno, že 
v úvahu připadá hned několik variant, jakým způsobem zavedení 
číslování bytů v RÚIAN realizovat, a to např.: 

vést evidenci obyvatel do úrovně jednotlivých bytů pouze v těch 
případech, kdy jsou bytové jednotky zavedeny v katastru nemovitostí 
(v současnosti se jedná o cca 1/3 bytů);    

vést pomocí Informačního systému územní identifikace (dále jen 
„ISÚI“) v RÚIAN číslování všech bytů, tzn. i těch bytů, které 
v katastru nejsou dosud samostatně vedeny; 

vést mimo ISÚI plnohodnotný „registr bytů“ jako třetí zdroj dat 
RÚIAN; 

vést mimo ISÚI plnohodnotný registr všech prostor, bytových i 

v současné době v legislativním procesu. 
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nebytových. 

Nejjednodušší varianta a), která by však z pohledu ČÚZK neměla 
představovat cílové řešení, by si podle odhadu ČÚZK vyžádala 
náklady ve výši cca 20 mil. Kč. Realizace varianty b) by byla 
komplikovanější a nákladnější, odhadem 60 mil. Kč. Vedle toho by 
bylo nezbytné v případě varianty b) počítat také s navýšením 
příspěvku na výkon státní správy pro editory na úrovni územních 
samospráv. Odhad nákladů na realizaci variant c) a d) nebyl dosud 
realizován. Ministerstva vnitra bylo v souvislosti s tímto upozorněno, 
že se jedná o hrubé odhady nákladů na úpravu informačních systémů 
pouze na straně ČÚZK, které je potřeba zrevidovat na základě 
podrobnějšího zadání. Ze strany Ministerstva vnitra však 
k podrobnějšímu zadání nikdy nedošlo. Podrobnější zadání nepřinesl 
ani předkládaný návrh věcného záměru zákona.  

S ČÚZK nebyl tento záměr věcně konzultován ani v souvislosti s 
připravovanou novelou zákona o základních registrech, jak je 
zmiňováno v bodě 3.1 kapitole Evidování čísel bytů v informačním 
systému evidence obyvatel, RÚIAN. 

V souvislosti s tímto dále požaduji uvést zdůvodnění, proč byla 
vybrána výše uvedená varianta b, tedy vést pomocí ISÚI v RÚIAN 
číslování všech bytů. Domnívám se, že konečný výběr varianty, jakým 
způsobem vést číslování bytů v RÚIAN, měl být výstupem odborné 
diskuse. Považuji proto za nezbytné uvést důvody, na základě jakých 
podkladů, včetně možných zdrojů pro prvotní naplnění daty, se 
předkladatel přiklonil k variantě vést pomocí ISÚI v RÚIAN číslování 
všech bytů. Z předloženého návrhu ani nevyplývá, v jakém časovém 
horizontu by mělo dojít k případnému doplnění čísel bytů do RÚIAN. 

Tato připomínka je zásadní. 
Obecně k návrhu 

Požaduji, aby byl návrh věcného záměru zákona doplněn o specifikaci 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena v paragrafovém znění za 
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zadání v oblasti zavedení čísel bytů do RÚIAN a odpovědnosti 
jednotlivých zúčastněných osob. 

Odůvodnění: 

V návrhu je uvedeno, že náklady vzniknou také třetím stranám, jakými 
jsou vlastníci nemovitostí a společenství vlastníků, kteří budou plnit 
ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vlastníka je ale pouze 
jedna část procesu, na druhé straně někdo tyto údaje musí do RÚIAN 
zapsat. Je otázkou, zda se zápis bude realizovat prostřednictvím 
stávajících editorů (obcí nebo stavebních úřadů) nebo jiným 
způsobem.  

Podle čl. 4 Legislativních pravidel vlády má věcný záměr obsahovat 
způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu; 
z návrhu musí být zřejmé, jaká je základní představa o obsahu 
právních norem určených k provedení navrhovaného věcného řešení. 
V oblasti zavedení čísel bytů do RÚIAN tato podmínka nebyla 
z pohledu ČÚZK splněna.  

Tato připomínka je zásadní. 

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. 

Obecně k návrhu 

Požaduji vysvětlit a zavést pojem „bytová jednotka“ jako legislativní 
zkratku.  

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že celý návrh pracuje s pojmem bytové jednotky, 
ale ve smyslu tohoto návrhu se nejedná pouze o bytové jednotky podle 
bytového zákona ani podle občanského zákoníku, ale o byt, ateliér, 
chatu, chalupu apod., kde je možné se přihlásit k trvalému nebo 
přechodnému pobytu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Text bude upraven. 
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K bodu 3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Požaduji do návrhu doplnit, že dopad se bude týkat nejen RÚIAN, ale 
také dalších informačních systémů ve správě ČÚZK. Jedná se o 
informační systém územní identifikace (ISÚI) spolu s informačním 
systém katastru nemovitostí (dále jen „ISKN“).   

Odůvodnění:  

ISÚI a ISKN jsou editačními agendovými informačními systémy 
RÚIAN. V případě zavedení čísel bytů do RÚIAN je nezbytné provést 
úpravy také těchto informačních systémů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena 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. 

Požaduji doplnit do návrhu finanční dopady, které vzniknou editorům 
v souvislosti s povinností vést čísla bytů v RÚIAN.  

Odůvodnění:  

Pokud bude zápis čísel bytů prováděn prostřednictvím územních 
samospráv, jedná se o rozšíření výkonu státní správy v přenesené 
působnosti a v této souvislosti je nezbytné vyčíslit zvýšení nákladů na 
výkon státní správy v přenesené působnosti.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena 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. 

Požaduji do návrhu doplnit trvalé náklady. 

Odůvodnění:  

V textu jsou zmiňovány pouze jednorázové náklady. ČÚZK se 
zavedením čísel bytů do RÚIAN však vzniknou také trvalé náklady, 
které budou souviset se správou a provozem informačního systému.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena 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. 
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Požaduji návrh doplnit o informaci, z jakých prostředků budou 
hrazeny jednorázové a trvalé náklady, které vzniknou ČÚZK 
v souvislosti s evidováním čísel bytů v RÚIAN. 

Odůvodnění:  

Jednorázové náklady vzniklé v souvislosti s evidováním čísel bytů 
v RÚIAN nebude možné pokrýt z běžného rozpočtu ČÚZK. Tyto 
náklady je nutné nárokovat ze státního rozpočtu. Uvedená skutečnost 
není v textu jednoznačně uvedena. Stejně tak je nezbytné uvést, 
z jakých prostředků budou následně hrazeny trvalé náklady ve vazbě 
na správu a provoz informačního systému, resp. uvést, o jakou částku 
bude v této souvislosti navýšen běžný rozpočet ČÚZK.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena 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. 

Požaduji do textu doplnit, že se dopad bude týkat i třetích stran 
v souvislosti se zrušením doručovací adresy.  

Odůvodnění:  

Pokud dojde ke zrušení vedení údaje o doručovací adrese a zavedení 
adresy přechodného pobytu, pak minimálně pro všechna správní řízení 
vzniknou další náklady související s pravidly zasílaní korespondence 
podle § 19 zákona 500/2004 Sb., např. v ISKN bude nutné měnit 
funkcionalitu v ověřování adres u obesílání účastníků řízení.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Doručovací adresa bude zachována na území České republiky, 
adresa bude vázána na adresní bod v základním registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí.  

K bodu 3.4 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Požaduji blíže specifikovat dopady do právních předpisů 

Odůvodnění:  

Zavedení čísel bytů do RÚIAN by si vyžádalo z pohledu ČÚZK 
daleko širší legislativní opatření než je v návrhu uvedeno. V České 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena 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. 
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republice kupříkladu dosud žádná právní úprava nestanovuje závazná 
pravidla pro identifikaci bytové jednotky v rámci budovy. 

Navíc předkladatel přepokládá možnost umožnění přihlášení se 
k trvalému pobytu i v nebytovém prostoru (viz výše připomínka 
obecně k návrhu). Upozorňuji, že věcně příslušným resortem v oblasti 
číslování budov je Ministerstvo vnitra. 

V souvislosti s tímto je nezbytné vyřešit otázku číslování nejen bytů, 
ale zrevidovat také stávávající způsob číslování budov.  

Je potřeba se zabývat otázkami týkajících se např.: 

závazného způsobu číslování bytů v bytových domech (již 
„číslovaných“, dosud neočíslovaných, v rámci budov a jejich částí) – 
obecně chybí komplexní metodika pro číslování bytů, 

nastavení práv a povinností vlastníků nemovitostí, 

nastavení povinností editorů, 

právy a povinnostmi v oblasti číslování bytů, 

číslováním objektů, které jsou dnes vedeny v katastru nemovitostí jako 
příslušenství budovy hlavní aj. 

Dále je třeba vyřešit, zda bude možné nahlásit trvalý pobyt do 
ubytovací jednotky aj.  

Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 2.5 Část pátá 

Požaduji doplnit o přestupky a jiné správní delikty pro oblast RÚIAN. 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena v paragrafovém znění za 
předpokladu, že budou připraveny podmínky pro jejich evidování. 
Zejména bude-li problematika čísel bytů vyřešena v rámci 
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Odůvodnění:  

Návrh opomíjí řešení, jak se bude postupovat, pokud vlastník 
nepřistoupí na očíslování bytových jednotek a vlastníci bytových 
jednotek nebo oprávněné osoby následně nenahlásí číslo bytové 
jednotky příslušné ohlašovně.  

Tato připomínka je zásadní. 

novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, která je 
v současné době v legislativním procesu. 

K návrhu usnesení vlády 

Požaduji doplnit návrh usnesení o zajištění součinnosti vybraných 
členů vlády a vedoucích ústředních správních úřadů na přípravě 
zákona uvedeného v bodě II usnesení. 

Odůvodnění:  

Zavedení čísel bytů do RÚIAN si vyžádá úzkou spolupráci minimálně 
ČÚZK jako správce RÚIAN, Ministerstva vnitra jako gestora 
problematiky v oblasti číslování budov, Českého statistického úřadu 
jako gestora Sčítání lidu, domů a bytů, Ministerstva pro místní rozvoj 
jako ústředního správního úřadu nadřízeného stavebním úřadům a 
Ministerstva financí z pohledu zajištění finančních prostředků. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena 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. 

Český 
telekomunikační 
úřad 

K bodu 1.2. Definice problému 

Argumentace předposledního odstavce na str. 8 vyvolává dojem, že 
občan je degradován na nesamostatného jedince, který není schopen 
dostát svým povinnostem, vyplývajícím z platného právního řádu a 
postavení každého jedince ve společnosti.  

Tento pocit navozují zejména věty, že Paradoxně dochází k situacím, 
kdy občan ani nevěděl, že má trvalý pobyt na území České republiky 
po dobu několika let.  

Akceptováno  

Kapitola konstatuje problémy, které v praxi skutečně nastaly. 
Nejedná se o zkreslování situace.  

Občan žijící v zahraničí, který se na Českou republiku obrátil pouze 
tehdy, když si zažádal o zápis do zvláštní matriky, aby si mohl 
podat žádost o cestovní doklad, nemá logicky žádné jiné vazby na 
území, kromě státní příslušnosti.  Text bude doplněn o skutečnost, 
že tento stav je z právního, evidenčního i praktického hlediska 
nežádoucí.  
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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. 

S takovouto formulací nemůžeme soulasit. Občan poté, co nabyl 
zletilosti, za předpokladu, že je svéprávný, má povinnost vědět, kde je 
ze zákona jeho trvalý pobyt. Rovněž matka dítěte má povinnost vědět, 
které místo se ze zákona stává místem trvalého pobytu jejího dítěte. 

Žádáme o přeformulování tohoto odstavce. 

Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

b) Související právní úprava 

K výčtu zákonů žádáme doplnit zákon č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, i přesto, že jde o demonstrativní výčet zákonů tam 
uvedených. 

Jde o související právní úpravu, protože ustanovení § 134 a § 134a 
tohoto zákona umožňuje Českému telekomunikačnímu úřadu získat 
údaje ze základních registrů a evidence obyvatel. 

Zákon o elektronických komunikacích je rovněž implementační ve 
vztahu ke 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) a tato směrnice je uvedena ve 

Vysvětleno 

Ve výčtu dotčených zákonů jsou pouze takové, které s trvalým 
pobytem pojí práva či určují místní příslušnost. Jinak by materiál 
musel obsahovat přes 260 právních předpisů. 
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zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem EU.  

Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 2.3.3. Hlášení změny trvalého pobytu 

1. Přihlásit se k trvalému pobytu lze do nemovitostí 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. 

Podle našeho názoru to může (hlavně ze začátku) působit problémy při 
doručování.  

Navrhujeme proto i pro případy trvalého pobytu v nebytových 
prostorech (může to být dílna, ateliér, garáž, hospoda, obchod, apod.) 
doplnit do zákona fikci doručení, stejně jako je tomu na str. 59 
věcného záměru u adresy fiktivního pobytu, např. takto:  

Na adresu nemovitosti nesloužící k bydlení budou doručována 
oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením a bude sloužit k určení 
místní příslušnosti. 

2. Máme za to, že není možné, aby na základě užívacího titulu 
nájemce k nemovitosti měla osoba blízká právo přihlásit se v pronajaté 
nemovitosti k trvalému pobytu bez souhlasu vlastníka či 
pronajímatele. 

Podle ust. § 22 odst. 1 občanského zákoníku jsou osoby blízké 
definovány velmi široce. 

(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo 
partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství 
(dále jen "partner"); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se 
pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou 
utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má 

Vysvětleno 

 

Nemovitost musí mít číslo popisné nebo evidenční právě proto, aby 
na takovou adresu bylo možné doručovat. Domníváme se, že není 
v silách poštovních doručovatelů zjišťovat, zda je adresa 
nemovitosti určená k bydlení či nikoli. Tuto skutečnost nelze ověřit 
ani v informačním systému evidence obyvatel. Fikce doručení lze 
uplatnit i na adresu takové nemovitosti. 

 

 

 

 

 

 

Nikdo nemůže občanovi bránit v plnění jeho zákonné povinnosti.  

 

Vysvětleno 

Návrh věcného záměru zákona vydefinuje osobu blízkou odlišně od 
občanského zákoníku. Vzhledem ke skutečnosti, že o tom, kdo je 
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se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, 
které spolu trvale žijí. 

Z uvedeného pojmu osoby blízké vyplývá, že vlastník bude ve svých 
právech velmi omezen, pokud se do bytu k původnímu nájemci 
přistěhuje např. několik jeho dalších sourozenců, manžel sourozence, 
sourozenec manžela, nebo tchýně a tchán, s nimiž má nájemce dobré 
vztahy, a vlastník bude ze zákona povinen všem těmto osobám 
umožnit přihlásit se do jeho bytu k trvalému pobytu.  

Jelikož vlastník je i pronajímatelem, není zřejmé, kdo je míněn 
pronajímatelem. Zda tedy bez souhlasu vlastníka bude moci nájemce 
pronajímat byt dalším osobám na základě podnájemní smlouvy, což 
považujeme za naprosto nepřípustné. 

Tuto povinnost vlastníka požadujeme vypustit.  

Další osoba se může přihlásit k trvalému nebo k přechodnému pobytu 
v bytě vlastníka pouze na základě řádné nájemní smlouvy. 

Alternativním řešením by mohlo být zjednodušení a zrychlení 
současného procesu zrušení trvalého pobytu pro osoby, které pozbyly 
práva k nemovitosti (nájemní právo, či odvozené užívací právo). 

Tato připomínka je zásadní. 

osoba blízká, může rozhodnout pouze soud, zvolili jsme užší okruh 
definice. Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel a 
rodných číslech rozumí rodiče, děti, manžel/ka, partner/ka. I 
s ohledem na fakt, že vazby mezi občanem a osobou blízkou jsou 
ověřitelné v informačním systému evidence obyvatel. 

 

 

Materiál bude doplněn o tabulku, ve které budou popsány jednotlivé 
situace přihlášení k trvalému pobytu.  

 

Občanovi nelze zrušit trvalý pobyt na návrh oprávněné osoby 
v případě, pokud se v dané nemovitosti skutečně zdržuje a bydlí 
v ní. Pokud občan užívá nemovitost neoprávněné, musí rozhodnout 
soud. Až v okamžiku, kdy budou splněny zákonné požadavky, je 
možné zrušit údaj o trvalém pobytu občana. V případě, že by bylo 
možné zrušit trvalý pobyt občanovi i přes to, že v nemovitosti bydlí, 
jednalo by se o stav, který je v rozporu s tezí návrhu věcného 
záměru zákona, tzn. evidovat pobyt občana podle skutečného místa 
pobytu. 

 
3. Nesouhlasíme s variantou II, podle níž má vlastník ještě další 
povinnost, a to oznámit ohlašovně jméno, příjmení a adresu občana, se 
kterým uzavřel nájemní, či obdobnou smlouvu za účelem bydlení. 

Tato povinnost musí být primárně na straně nájemce a nikoliv 
vlastníka. Nájemce musí prokazovat, z jakého právního titulu v bytě 
bydlí, a nikoli vlastník bytu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y2GJP0Y)



58 
 

K bodu 2.3.6. Přechodný pobyt 

Nově se zavádí povinnost hlásit přechodný pobyt, a to u pobytů mimo 
místo trvalého pobytu, které přesáhnou dobu delší 90 dnů.  

Jedná se 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 bude hlášen k přechodnému pobytu po dobu 12 
měsíců, po uplynutí této lhůty je přechodný pobyt automaticky 
ukončen, ledaže se občan dostaví na příslušnou ohlašovnu před 
uplynutím lhůty s tím, že na adrese stále přechodně pobývá. V tomto 
případě musí opětovně doložit oprávněnost užívání nemovitosti. 

Tento institut by měl zvýšit šance na doručení písemností. Na druhou 
stranu bude-li omezena platnost přechodného pobytu na 12 měsíců, 
nebudou si občané jej sami odhlašovat a prostě počkají, až bude 
automaticky ukončen (i když se dopouštějí přestupku), což může mít 
opačný efekt, např. právě u zmiňovaných chatařů.  

Podle dikce přestupků na tomto úseku by však tyto osoby byly nuceny 
rovněž měnit trvalý pobyt na přechodný a přechodný na trvalý, podle 
toho, kde právě fakticky bydlí, tedy se de facto 2x do roka přehlašovat. 
Dále vzniká problém u osob, které budou dlouhodobě nemocné 
způsobem, který jim zcela znemožní přihlásit se k přechodnému 
pobytu. 

Navíc občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, 
nemůže být přihlášen ani k přechodnému pobytu. Máme za to, že 
negativa a administrativní nároky spojené s přihlašováním 
k přechodnému pobytu převažují nad pozitivy, a proto navrhujeme 
institut přechodného pobytu vypustit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována.  

K bodu 3.4 Implementace doporučené varianty a vynucování  
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V tomto bodu se uvádí, že vzniká nová povinnost vlastníkům 
nemovitosti a oprávněným osobám umožnit přihlášení k trvalému 
pobytu do nemovitosti, kterou přenechávají do užívání. Současně bude 
společenství vlastníků, nebo správci domu či vlastníkovi dána 
povinnost nahlásit změnu počtu občanů v domácnosti (v bytě), a to ve 
lhůtě 15 kalendářních dnů od změny. 

Jestliže je vlastník povinen umožnit osobě blízké nájemci přihlásit se 
do bytu vlastníka k trvalému pobytu, aniž by byla této osobě dána 
odpovídající povinnost nahlásit tuto skutečnost vlastníkovi, není jasné, 
jak se vlastník dozví o počtu osob v bytě. Nemá ani možnost podmínit 
zvýšení počtu osob v bytě uzavřením nové nájemní smlouvy. Zároveň 
je mu dána povinnost ohlašovací, a to pod sankcí. Např. ani 
společenství vlastníků nebude mít možnost se o změně počtu osob 
dozvědět, pokud mu to vlastníci (nájemníci) jednotek sami tyto změny 
nenahlásí. Plnění ohlašovací povinnosti se tak stává nemožné. 

Podle § 1177 odst. 2 občanského zákoníku má ten, kdo nabyl jednotku 
do vlastnictví, povinnost oznámit to včetně své adresy a počtu osob, 
které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek 
prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do 
jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je 
vlastníkem. Totéž platí, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání 
jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.  

Tato povinnost v občanském zákoníku však není pod sankcí, a tudíž je 
de facto nevymahatelná. 

Navrhujeme, aby povinnost společenství vlastníků, nebo správci domu 
či vlastníkovi nahlásit změnu počtu občanů v domácnosti (v bytě), a to 
ve lhůtě 15 kalendářních, byla z věcného záměru vypuštěna. 

Tato povinnost se musí týkat osob, které v bytě bydlí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že zůstane pouze varianta I, ohlašovací povinnost bude 
mít občan, který se hlásí k trvalému pobytu.  

Není možné předpokládat nedodržování zákonů. 
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Veřejná 
ochránkyně práv 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

Důvody zpracování návrhu (neustále se navyšující počet občanů 
hlášených na adrese sídla ohlašovny a nesoulad mezi evidovaným 
trvalým pobytem a místem, kde se osoba zdržuje) odpovídají mým 
poznatkům a dlouhodobě předkládaným doporučením mých 
předchůdců ve funkci veřejného ochránce práv. Po seznámení 
s návrhem věcného záměru si však kladu otázku, zda jsou prostředky 
navrhované k odstranění existujícího negativního stavu přiměřené, 
ústavně konformní a koneckonců i účinné? Nedal by se negativní stav 
omezit jinými cestami? 

Trvalý pobyt je veřejnoprávní vztah mezi občanem a státem. V návrhu 
věcného záměru však zřetelné vyjádření této základní teze, z níž by 
nová právní úprava evidence obyvatel měla vycházet, postrádám. 

Souhlasím s tím, aby trvalý pobyt nebyl nadále evidenčního typu, ale 
aby občan měl ohlašovací povinnost. Souhlasím rovněž s možností mít 
trvalý pobyt i v nebytovém prostoru.   

Podle návrhu si nová právní úprava bere za cíl vyřešit problematiku 
občanů hlášených k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny mimo 
jiné také zrušením vyžadovaného souhlasu vlastníka nemovitosti 
s přihlášením k trvalému pobytu.  Avšak ani stávající právní úprava 
nevyžaduje souhlas vlastníka, pokud občan doloží oprávněnost užívání 
bytu. Je iluzorní myslet si, že obavy vlastníka z dopadů přihlášení 
nájemce k trvalému pobytu do jím vlastněné nemovitosti na straně 
jedné a na straně druhé obavy nájemce z reakce vlastníka, až se o 
přihlášení dozví, vyřeší stanovení povinností vlastníkům. 

Může se stát, že namísto početné skupiny občanů s místem trvalého 
pobytu v sídle ohlašovny bude v České republice početná skupina 
bezprávných občanů s fiktivním pobytem v sídle ohlašovny. 
V předloženém materiálu také postrádám návrh postupu vůči těm 
občanům, kteří nemají užívací právo k žádnému bytu ani nebytovému 

Akceptováno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že se zavede ohlašovací povinnost trvalého pobytu.  
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prostoru.  

Problém nespočívá jen v zákoně o evidenci obyvatel a stanovením 
nových povinností a nových skutkových podstat přestupků se 
nevyřeší. Zamýšlená veřejnoprávní úprava by se však měla pokusit 
omezit vlivy soukromoprávní povahy, které jsou příčinou současného 
negativního stavu tím, že vypustí ustanovení stávajícího zákona o 
evidenci obyvatel, která přiznávají významná oprávnění vlastníkům 
(povinnost ohlašovny oznámit vlastníku údaje o přihlášených 
občanech, zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh). 
Veřejnoprávní předpis by neměl suplovat soukromoprávní úpravu. 

Tato připomínka je zásadní. 
1. K bodu 2. 3. 2.  Fiktivní pobyt  

Rozhodně nesouhlasím s tím, aby občané s fiktivním pobytem byli 
zbaveni svých práv. Takový postup lze označit za protiústavní. 
S trvalým pobytem na území České republiky ve smyslu zákona o 
evidenci obyvatel je totiž spojena řada práv. Nelze vytvářet bezprávné 
občany.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že fiktivní adresa (pobyt) zůstane zachována pro účely 
určení místní příslušnosti a pro doručování. 

Základní ústavní práva zůstanou občanům s fiktivním pobytem 
zachována. Jsou to práva zaručená Listinou práv a svobod. 
Občanům s evidovaným trvalým pobytem nebudou odebrána žádná 
práva.  

1. K bodu 2. 3. 3.  Hlášení změny trvalého pobytu  

Navrhuji umožnit hlásit místo trvalého pobytu i do maringotek, 
hausbótů, apod. Jsem proti ohlašovací povinnosti oprávněné osoby, 
tzn., preferuji I. variantu navrhovaného řešení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

1. K bodu 2. 3. 5.  Zrušení trvalého pobytu  

Navrhuji vypustit možnost řízení o zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu na návrh a rozšířit důvody pro zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu v řízení zahájeném z moci úřední o zaevidování změny 

Vysvětleno  

Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu bude ve všech 
případech umožněno zahájit z moci úřední nebo na návrh oprávněné 
osoby v případě, že občan nebude v objektu skutečně bydlet a 
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v rozporu se zákonem! 

Tato připomínka je zásadní. 

nesplní svou zákonnou povinnost přihlásit se k trvalému pobytu na 
nové adrese.  

 
1. K bodu 2. 3. 6.  Přechodný pobyt  

Zavedení přechodného pobytu nepokládám za nezbytné. Rozhodně 
jsem proti stanovení ohlašovací povinnosti u přechodného pobytu. 
Namísto zavedení přechodného pobytu navrhuji jako variantu 
ponechat možnost zaevidování doručovací adresy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 

1. K bodu 2. 6. 3.  Přechodná ustanovení  

Jsem proti povinnosti ohlásit číslo bytu. Navrhuji nezavádět údaj o 
čísle bytu v evidenci obyvatel plošně, ale postupně jen u těch bytů, 
které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Nebyl by takový postup 
levnější? 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Čísla bytových jednotek budou upravena 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. 

Jihomoravský 
kraj 

Zásadní připomínka: 

Z hlediska celkové nebo dílčí úpravy se přikláníme ke II. variantě 
navrženého řešení, tedy k přijetí zcela nového zákona o evidenci 
obyvatel, který bude reagovat na nedostatky dosavadní právní úpravy. 

Akceptováno 

2.3.3. Hlášení změny trvalého pobytu 

Stejně jako předkladatel se přikláníme k variantě I. s ohledem na 
skutečnost, že varianta II. znamená neúměrné zatížení více osob. 

S ohledem na skutečnost, že oprávnění k přihlášení k trvalému pobytu 
a užívání nemovitosti, které bude občan předkládat při ohlášení 
změny místa trvalého pobytu, budou muset vydat všichni 
spoluvlastníci nemovitosti, a to v listinné podobě s úředně ověřeným 
podpisem, pokud se nedostaví osobně na ohlašovnu trvalého pobytu, 

Akceptováno 
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postrádáme v návrhu věcného záměru jednoznačné určení, zda i 
v dalších situacích, kdy návrh věcného záměru řeší práva vlastníka 
nemovitosti např. 

-  sdělení údajů o přihlašovaných osobách ohlašovnou 
- podání žádosti na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
občana 
- podání žádosti o výpis občanů hlášených k trvalému pobytu na 
adrese nemovitosti 
- vydávání souhlasu s navýšením počtu členů domácnosti, je 
nutný v případě spoluvlastnictví společný postup všech 
spoluvlastníků.  

2.3.4. Ukončení trvalého pobytu na území České republiky 

Z návrhu věcného záměru zákona o evidenci obyvatel vyplývá, že 
trvalý pobyt občana na území České republiky bude moci ohlašovna 
trvalého pobytu ukončit až poté, co občan odevzdá svůj občanský 
průkaz – ten musí odevzdat osobně kterékoliv ohlašovně nebo 
zastupitelskému úřadu.  

 Možnost občana ukončit trvalý pobyt v písemné nebo v elektronické 
podobě, nekoresponduje s jeho následnou povinností osobně se 
dostavit na ohlašovnu trvalého pobytu nebo na zastupitelský úřad a 
tam odevzdat občanský průkaz, přičemž teprve poté mu může být 
trvalý pobyt na území ČR ukončen – takto navržená úprava postrádá 
smysl. Navrhujeme upravit možnost zaslat vrácený občanský průkaz 
poštou spolu se sdělením s úředně ověřeným podpisem. 

Akceptováno  

Ukončení trvalého pobytu nebude vázáno na podmínku odevzdání 
občanského průkazu. Ukončením trvalého pobytu bude ukončena 
platnost občanského průkazu. 

2.3.5. Zrušení trvalého pobytu 

„Ohlašovna v rámci správního řízení o zrušení trvalého pobytu 
prověří, zda je občan vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti, do 
které se lze přihlásit k trvalému pobytu. Pokud zjistí, že je vlastníkem 
či spoluvlastníkem takové nemovitosti, přihlásí ho k trvalému pobytu 
na její adresu. V případě, že by občan vlastnil více nemovitostí, 
přihlásí ho do nemovitosti, která je nejblíže místu jeho posledního 

Akceptováno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že vlastník nemovitosti nebude v rámci řízení o zrušení 
trvalého pobytu (ze zákona nebo na návrh) úředně přestěhován na 
adresu nejbližší nemovitosti, kterou vlastní.  
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trvalého pobytu“. 

Ve velkých městech, pokud občan vlastní více bytů, může být problém 
stanovit, který je nejbližší místu posledního trvalého pobytu. 
2.3.6. Přechodný pobyt 

Za vhodnější považujeme I. variantu. 

„Občan bude hlášen k přechodnému pobytu po dobu 12 měsíců, po 
uplynutí této lhůty je přechodný pobyt automaticky ukončen, ledaže se 
občan dostaví na příslušnou ohlašovnu před uplynutím lhůty s tím, že 
na adrese stále přechodně pobývá“ . - Stanovení lhůty 1 roku, po 
jejímž uplynutí bude automaticky ukončen přechodný pobyt, 
považujeme za nevhodné. Např. studenti vysokých škol budou 
v průběhu studia nuceni opakovaně docházet na ohlašovnu trvalého 
pobytu a dokládat oprávnění k užívání nemovitosti, aby jim byl 
přechodný pobyt prodloužen. Ve velkých městech bude docházet 
k enormnímu zatížení ohlašoven. Navrhujeme evidování přechodného 
alespoň na dobu 5 let. 

Ve věcném záměru zákona není uvedeno, zda přihlášení se 
k přechodnému pobytu bude podléhat správnímu poplatku. 

Věcný záměr zákona počítá s tím, že držitel OP s kontaktním 
elektronickým čipem může požádat o zapsání přechodného pobytu do 
tohoto čipu. Pokud občan nebude držitelem OP s čipem, bude mu 
vydáváno potvrzení  
o přechodném pobytu nebo bude tento údaj veden pouze v základních 
registrech? 

Není také zřejmé, jakým způsobem bude po ukončení přechodného 
pobytu vymazáván údaj o adrese místa přechodného pobytu 
z kontaktního elektronického čipu na občanském průkazu.  

Bude povinností ohlašoven trvalého pobytu na základě seznamu 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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občanů, kterým skončil přechodný pobyt, prověřovat, zda tito občané 
mají v elektronickém čipu na občanském průkazu uveden údaj o 
přechodném pobytu a následně je vyzývat, aby se dostavili k výmazu 
tohoto údaje? 

 Dále upozorňujeme v souvislosti se zavedením přechodného pobytu 
na nutnost novelizovat správní řád, aby byl tento institut zapracován 
jako jedno z míst, na které lze řádně doručovat, kdy přechodný pobyt 
by zřejmě měl mít při doručování přednost před trvalým pobytem. 

2.5.1. Přestupky  

Nově se přestupku dopustí občan, pokud ve stanovené lhůtě nenahlásí 
trvalý pobyt (případně přechodný pobyt) v místě, kde bude fakticky 
bydlet.  

Jak to však úřad zjistí? Bude-li osoba např. vlastnit 2 nemovitosti, 
v jedné bude přihlášena k trvalému pobytu, ve druhé se bude skutečně 
zdržovat, jak se úřad dozví, že se nepřihlásila v místě, kde se skutečně 
zdržuje? 

Jak bude řešena místní příslušnost k projednání přestupku, pokud 
občan nesplní povinnost nahlásit do 15 dnů změnu místa TP? Bude to 
úřad dle evidovaného TP nebo úřad, v jehož správním obvodu se 
občan skutečně zdržuje a měl se zde přihlásit? Kde spáchal občan 
přestupek?  

Vysvětleno 

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 a např. 
výsledcích místního šetření.  

Výrazný nárůst činností na ohlašovnách trvalého pobytu 

Připomínáme, že navrhovaný zákon přináší výrazný nárůst činností na 
ohlašovnách trvalého pobytu, který se dotkne především velkých měst, 
a proto jej nebude možné zvládnout při současném počtu pracovníků. 
Rovněž dojde k prodloužení doby odbavení občana při změně trvalého 
pobytu. Postrádáme kvalifikované odhady nárůstu těchto činností 
a formu kompenzace nákladů, které tak ohlašovnám vzniknou. 

Vysvětleno 

Hlášení a ukončování trvalého pobytu nebude zavedeno. Povinnost 
vlastníků, společenství vlastníků a správců oznamovat změnu 
v počtu občanů nebude zavedena. Čísla bytových jednotek budou 
evidována, pokud budou připraveny podmínky v zákoně o 
základních registrech. Nelze sankcionovat občana za to, že si zvolí 
místo trvalého pobytu tam, kde má rodinu, i když přes týden bydlí 
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Jedná se zejména o tyto činnosti: 

- hlášení a ukončování přechodného pobytu 
- hlášení trvalého pobytu občanů, kterým dosud vlastníci 
nemovitostí přihlášení neumožňovali 
- případná povinnost společenství vlastníků, správců nebo 
vlastníků nemovitostí oznámit ohlašovně trvalého pobytu, že došlo ke 
změně počtu občanů v konkrétní bytové jednotce 
- povinnost vlastníků bytových jednotek nebo oprávněných 
osob v tříleté zákonné lhůtě oznámit ohlašovně trvalého pobytu číslo 
bytové jednotky 
- vydávání výpisu občanů hlášených k trvalému pobytu 
v konkrétní bytové jednotce 
- nárůst počtu přestupkových řízení v souvislosti s porušením 
ohlašovací povinnosti občana a povinnosti vlastníka nemovitosti 
umožnit přihlášení k trvalému pobytu 
- kontrolní činnost ohlašoven atd. 

Městům s větším počtem obyvatel a počtem obyvatel, kteří zde trvalý 
pobyt nemají – např. se zde zdržují z důvodu zaměstnání, pacienti 
LDN, občané žijící v domovech důchodců, studenti vysokých a 
středních škol atd. vzniknou tak finanční náklady, které nejsou 
v komentáři k návrhu věcného záměru zákona zmíněny. Povinnost 
hlášení přechodného pobytu se bude týkat desetitisíců občanů, a to 
každoročně ve dvou vlnách nárazově. Zvýší se také zájem o ohlášení 
trvalého pobytu u občanů, jimž není v současné době trvalý pobyt 
umožněn vlastníky nemovitostí a kterých je podle našich poznatků 
z praxe velké množství. S tím souvisí také zvýšený nárok na 
prostorové požadavky, úpravy pracovišť na ohlašovnách trvalého 
pobytu, zvýšení počtu přepážek atd. Další finanční náklady vzniknou 
obcím v souvislosti s vedením manuálních evidencí – k jejich navýšení 
dojde z důvodu evidence přechodných pobytů - zvýší se tak nárok na 
úložné prostory. 

v jiném místě, kde má zaměstnání.  

Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: Vysvětleno 

Čísla bytových jednotek budou upravena v paragrafovém znění za 
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Část A, bod 3.1.   

Návrh uvádí přehled nákladů, které vzniknou ČÚZK, MV, ale u 
ohlašoven zmiňuje pouze náklad na pořízení čtečky karet 
elektronického čipu. Zavedení evidence bytových jednotek ale bude, 
podle našeho názoru, znamenat i výměnu OP občanů přihlášených v 
těchto jednotkách k trvalému pobytu, protože jinak by jejich OP 
obsahoval chybný údaj o adrese. K tomu je třeba připočítat občany, 
hlášené v současné době na adresách ohlašoven, kteří budou povinni 
se přihlásit v místě svého faktického pobytu a poté si vyměnit OP. 
Náklady na výrobu OP sice nese MV, ale skokový nárůst počtu žádostí 
o výměnu zatíží pracoviště osobních dokladů natolik, a to minimálně 
po navrhovanou přechodnou dobu tří let, že bude třeba s největší 
pravděpodobností navýšit počet úředníků a rozšířit úřední hodiny 
pracoviště občanských průkazů. Rovněž pracoviště ohlašovny bude 
zajišťovat výrazně větší počet úkonů než doposud a je pravděpodobné, 
že bude třeba navýšit počet úředníků na ohlašovnách a rozšířit úřední 
hodiny. Návrh zavádí nové povinnosti pro občana hlásit se k trvalému, 
resp. přechodnému pobytu a povinnosti vlastníků oznamovat 
ohlašovně změnu počtu osob v nemovitosti, jejichž porušení bude 
přestupkem nebo jiným správním deliktem a tedy lze očekávat i nárůst 
řízení o přestupcích, což povede k zvýšení personálního obsazení 
pracoviště projednávajícího přestupky. Tato opatření povedou k 
výraznému zatížení obecního rozpočtu. 

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. Je nutné uvést, že v tomto 
případě se nepočítá s novelizací zákona o občanských průkazech. 
Číslo bytu by nebylo na občanském průkazu jakou součást adresy 
(obdobně jako poštovní směrovací číslo). 

Zásadní připomínka: 

Část A, bod 3.2.  

Příjem ze správních poplatků za podání žádosti o zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu podle našeho názoru v žádném případě nepokryje 
nárůst nákladů, které bude obec nucena vynaložit. 

Vysvětleno 

Výše správního poplatku je pouze orientační návrh, který se může 
během tvorby paragrafového znění měnit. Jiná připomínková místa 
požadují snížení správního poplatku, některá úplné zrušení. 
Z uvedeného důvodu nepředpokládáme v návrhu měnit navrženou 
výši správního poplatku. Konečná výše správního poplatku bude 
výsledkem politické shody. 

Zásadní připomínka: Vysvětleno  

Digitalizovaná podoba občana je vedena v informačním systému 
evidence občanských průkazů a informačním systému evidence 
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Část C, bod 2.2.1. 

Navrhujeme vést v AIS EO i digitalizovanou podobu občana 
převzatou z evidence OP a CD, čímž by se zjednodušila identifikace 
občana, který se dostavil na úřad po ztrátě dokladů a předkládá rodný 
list, kartičku pojištěnce nebo jiný doklad bez fotografie. Rovněž by 
toto mělo dopad na přesnější identifikaci osoby, proti které je vedeno 
řízení o přestupku. Fotografie jsou v současné době vedeny v evidenci 
OP a CD, jsou součástí evidence využívané Policií ČR a jsou obsaženy 
i v informačním systému cizinců. 

cestovních dokladů. Do budoucna se nepočítá s tím, že se povede 
také v informačním systému evidence obyvatel. 

 

Zásadní připomínka: 

Část C, body 2.3.3. a 2.3.6. 

Podle čeho bude určen počátek lhůty 15 kalendářních dnů, ve které 
bude občan povinen se přihlásit k trvalému, resp. přechodnému 
pobytu? V praxi je nezjistitelné, od kdy se občan v místě zdržuje.  

Vysvětleno 

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 a např. 
výsledcích místního šetření. 

Zásadní připomínka: 

Část C, bod 2.3.3.  

Varianta I – záměr počítá s povinností všech spoluvlastníků udělit 
souhlas s přihlášením – v současné době postačí souhlas jednoho ze 
spoluvlastníků. Praxe ukazuje, že získání souhlasu všech 

Akceptováno 

Postačí vydané potvrzení od jednoho ze spoluvlastníků nemovitosti. 
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spoluvlastníků může být spojeno s neúměrnými náklady nebo dokonce 
zcela nemožné (např. pokud se jeden z vlastníků zdržuje trvale v 
zahraničí nebo bezdůvodně odmítá dát souhlas). Navíc pokud by jen 
všichni spoluvlastníci mohli dát souhlas s přihlášením, znamenalo by 
to, že pokud by chtěli rušit někomu trvalý pobyt, museli by žádost opět 
podat všichni.  
Zásadní připomínka: 

Část C, bod 2.3.4.  

Po ukončení trvalého pobytu na území České republiky je občan 
povinen odevzdat OP, pokud je v něm trvalý pobyt vyznačen. Praxe 
ukazuje, že velká část občanů tuto povinnost nesplní. Protože však 
není povinností ohlašovny oznamovat ukončení trvalého pobytu v ČR 
úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal OP, je tento v 
evidenci OP veden jako platný. Řešením by bylo automatické 
skončení platnosti OP (pokud obsahuje údaj o trvalém pobytu), a to ke 
dni ukončení TP na území ČR – bude v tomto směru novelizován 
zákon o OP?  

 

Vysvětleno 

Skončení platnosti občanského průkazu v souvislosti s ukončením 
trvalého pobytu na území České republiky je součástí novely 
zákona o občanských průkazech, která je v legislativním procesu.  

Zásadní připomínka: 

Část C, bod 2.3.5.  

Jak bude zákonodárce legislativně řešit situaci, kdy sice ohlašovna v 
rámci správního řízení o zrušení trvalého pobytu zjistí, že občan je 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, ale nemovitost se 
nachází v jiné obci?  

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že vlastník nemovitosti nebude v rámci řízení o zrušení 
trvalého pobytu (ze zákona nebo na návrh) úředně přestěhován na 
adresu nejbližší nemovitosti, kterou vlastní. 

Zásadní připomínka: 

Část C, bod 2.5.  

Navrhujeme stanovit pouze horní hranici pokut za přestupky a jiné 
správní delikty na úseku evidence obyvatel a rodných čísel a možnost 
uložení blokové pokuty v zákonem stanovených případech – např. za 
porušení povinnosti se přihlásit k trvalému pobytu. Většině občanů, 

Akceptováno 

Uvede se pouze horní hranice pokut a umožní se řešit přestupky a 
jiné správní delikty uložením blokové pokuty v zákonem 
stanovených případech. 
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proti kterým je vedeno správní řízení ve věci zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu, je doručováno v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
náhradním doručením, tzv. fikcí. Tito občané se často záměrně 
vyhýbají tomu, aby jim mohlo být orgány veřejné moci doručováno. 
Nebudou tedy mít zájem na tom, aby splnili povinnost nahlášení 
adresy, kde se fakticky zdržují. Ukládání pokut občanům, kteří se 
vyhýbají plnění svých povinností, se míjí účinkem. Dopad bude mít 
pouze v nárůstu administrativní zátěže obecních úřadů, které budou 
řešit přestupky na úseku evidence obyvatel. Dále bychom chtěli 
upozornit na skutečnost, že pokud jsou řízení za přestupek vedena ve 
vztahu k sociálně slabým občanům, může být navrhovaná dolní 
hranice pokuty 5000 Kč pokutou likvidační.  
Zásadní připomínka: 

Část C, bod 2.5.2.   

Návrh počítá s kontrolní činností v působnosti ohlašoven, které tak 
budou nejen přihlašovat občany k trvalému, resp. přechodnému 
pobytu, ve správním řízení rušit trvalé pobyty, ale současně by měly 
provádět kontrolu, zda souhlasí počet občanů v konkrétní bytové 
jednotce nahlášený vlastníkem s faktickým stavem v základním 
registru, informačním systému, případně informačním systému cizinců 
(do kterého ohlašovny vesměs přístup nemají). Pokud zjistí rozpor, 
bude to podnětem ke kontrole skutečného stavu! Znamená to, že 
pracovník ohlašovny bude provádět „místní šetření“, zda se nahlášení 
občané v objektu skutečně zdržují? Při obsazení ohlašovny jedním 
nebo dvěma úředníky je nereálné, aby jeden zabezpečil výkon agendy 
„v kanceláři“ a druhý „v terénu“, a bylo by nutné personálně navýšit 
pracoviště ohlašovny. Rovněž zákonodárce neřeší problematiku 
vstupu do objektu. Navíc úředník není schopen na místě poznat, kdo 
zde skutečně bydlí a kdo je na návštěvě. 

Vysvětleno 

Předpokládáme, že půjde o občasnou kontrolní činnost. Významnou 
roli bude hrát místní znalost obecního úřadu.  

Zásadní připomínka: Vysvětleno 

Návrh věcného záměru zákona nově zavádí některé druhy 
přestupků a jiných správních deliktů. Nicméně nelze dopředu 
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Část F s odkazem na část A, bod 3  

S ohledem na vše výše uvedené se důvodně domníváme, že vzhledem 
k rozsahu nových úkonů dojde k výraznému navýšení zátěže 
pracoviště ohlašovny, osobních dokladů a přestupků, což bude 
znamenat nutnost personálního navýšení zaměstnanců úřadu. Přitom 
návrh zmiňuje pouze předpokládané jednorázové náklady vynaložené 
na „úpravu“ informačního systému EO a RČ a informačního systému 
RÚIAN a nikoli příspěvek státu obcím na výkon přenesené 
působnosti.  

předjímat nedodržování právního předpisu a pokutování takového 
jednání. Domníváme se, že k výraznému navýšení pracoviště 
agendy ohlašovny v souvislosti s přestupky nedojde. 

 
Liberecký kraj 

K bodu 2.1.1. 
Dle věcného záměru se zruší vedení údaje o doručovací adrese. 
Navrhujeme institut „doručovací adresy“ zachovat z důvodu např. 
pobývání občana na místě mimo trvalý pobyt, ale zároveň po dobu 
kratší než 90 dnů, bez dopadu povinnosti hlásit pobyt přechodný.  
 

Akceptováno 

K bodu 2.2.2. 
Rozhodně vítáme konkretizaci rozsahu omezení ve svéprávnosti (§ 57 
NOZ). Současný stav přináší v praxi problémy.  
 
Uchování dat – navrhuje se stanovit lhůtu pro uchování dat, která bude 
činit 75 let od úmrtí subjektu údajů. Navrhujeme doplnit toto 
ustanovení o údaj „prohlášení za mrtvého“ (§ 71 NOZ) jako další 
institut spojený s úmrtím.  

Akceptováno částečně 

Rozsah omezení ve svéprávnosti nebude evidován na základě 
připomínky Ministerstva spravedlnosti.  

K bodu 2.3.3. 
Navrhujeme doplnit, aby změnu místa trvalého pobytu mohl za občana 
ohlásit také člen domácnosti jako nový institut zastoupení dle 
občanského zákoníku (§ 49).  
Souhlasíme, respektive podporujeme Variantu I.   
 
Souhlasíme s návrhem přihlášení k trvalému pobytu na základě 
podnájemní smlouvy při splnění povinnosti předložit zároveň nájemní 
smlouvu s vlastníkem, případně souhlas vlastníka s navýšením počtu 
členů domácnosti.  

Akceptováno 

K bodu 2.3.6. 
Z návrhu není patrno, zda k institutu přechodného pobytu budou 

Vysvětleno 
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vedeny nové tiskopisy.  
 
Bude-li mít občan pobyt trvalý a zároveň pobyt přechodný, není 
patrno, který z těchto institutů bude mít přednost při doručování OVM.  
 
Navrhujeme, aby přechodný pobyt za občana mohl ohlásit též člen 
domácnosti (§ 49-54 NOZ).  
 
Souhlasíme s Variantou I, obdobně jako u hlášení změny TP.  
 
Nesouhlasíme s navrhovanou délkou platnosti přechodného pobytu, 
respektive automatickým ukončením po uplynutí 12 měsíců, pakliže 
občan nepožádá o jeho „prodloužení“. Navrhujeme dobu alespoň 2 let.  

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 

K bodu 2.4.5. 
Není patrno, které správní orgány povedou správní řízení ve věci 
změny rodného čísla. Pouze MV? 

Vysvětleno 

Změnu rodného čísla budou provádět příslušná výdejová místa 
(matriční úřady, Ministerstvo vnitra viz kapitola 2.4.2.) Změna 
rodného čísla se provede v případech, které jsou uvedeny v kapitole 
2.4.5. Jakmile se výdejové místo zjistí, že je dán zákonný důvod, 
provede se změna rodného čísla. Správní řízení bude zahájeno 
tehdy, pokud bylo přiděleno chybné rodné číslo, nejedinečné rodné 
číslo, nebo v případě že nebudou splněny podmínky pro ponechání 
užívaného rodného čísla.  

K bodu 2.5.2. 
Je navrhována povinnost pro společenství vlastníků, správců nebo 
vlastníků nemovitosti oznámit ohlašovně, že došlo ke změně počtu 
občanů v konkrétní bytové jednotce. Ohlašovna může provést kontrolu 
v ROB, AISEO, ACIS a pokud zjistí rozpor, bude tento podnětem ke 
kontrole skutečného stavu.  
Podle našeho názoru navrhovaná právní úprava ukládá přemíru 
povinností osobám v rámci soukromého práva, zejména vlastníkům, 
správcům nemovitostí, atd.  

Akceptováno 

Povinnost nebude zavedena.  

K bodu 2.6.3. 
Dle navrhované úpravy mají občané, u nichž se liší faktický pobyt 
s TP, povinnost se do 3 let od účinnosti zákona přihlásit k TP dle místa 
faktického pobytu. V případě nesplnění této povinnosti ohlašovna 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že vlastník nemovitosti nebude v rámci řízení o zrušení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y2GJP0Y)



73 
 

prověří, zda je dotyčná osoba vlastníkem nemovitosti, do které ji 
následně přihlásí. Pokud nebude vlastníkem, bude jí trvalý pobyt 
zrušena v IS bude vedena s fiktivním pobytem.  
 
Dle našeho názoru navrhovaná právní úprava klade velké nároky na 
pracovníky ohlašoven a zejména staví vedení evidence obyvatel, jako 
evidenční agendu státu, na plnění povinností osob ze sféry 
soukromého práva.  

trvalého pobytu (ze zákona nebo na návrh) úředně přestěhován na 
adresu nejbližší nemovitosti, kterou vlastní. 

Občané, kteří nesplní svou povinnost v 3leté lhůtě, budou evidováni 
s fiktivní adresou.  

♦ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: Návrh předpokládá, že rozhodovat 
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu budou i nadále ohlašovny 
(tedy obce typu I.). 

 
Dlouhodobě prosazujeme záměr výkon státní správy v oblasti 
rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle zák. o 
evidenci obyvatel a rodných číslech převést z ohlašoven (OÚ typ 
I.) na obecní úřady obcí s rozšířenou působností (OÚ ORP), které 
oproti ohlašovnám mají vytvořeny podmínky pro řádné zajištění 
agendy, disponují odborníky a výkon jejich činnosti je (i 
vzhledem k větší četnosti těchto řízení a tedy i ke zkušenosti) na 
mnohem vyšší odborné úrovni, než tomu je v případě ohlašoven.  
 
Z důvodu zkvalitnění výkonu státní správy v oblasti rozhodování 
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu shledáváme nezbytným 
výkon této agendy svěřit obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností (OÚ ORP). 

Vysvětleno  

 

♦ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: Z návrhu věcného záměru je 
zřejmé, že pokud ohlašovna (navrhujeme OÚ ORP) v rámci 
správního řízení o zrušení trvalého pobytu shledá důvody pro 
zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nezjistí-li důvod pro 
přihlášení občana k trvalému pobytu (tedy že není vlastníkem či 
spoluvlastníkem nemovitosti), pak bude takovému občanovi 
zřízen fiktivní pobyt, kterým bude adresa sídla příslušné 
ohlašovny podle místa jeho posledního trvalého pobytu.  

 
Fiktivní pobyt je údaj o adrese sídla ohlašovny evidovaný 
v informačním systému evidence obyvatel, který slouží pouze 

Vysvětleno  

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že fiktivní adresa (pobyt) zůstane zachována pro účely 
určení místní příslušnosti a pro doručování. 

Základní ústavní práva zůstanou občanům s fiktivním pobytem 
zachována. 

Ve zvláštních právních předpisech bude upraveno, která práva jsou 
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k určení místní příslušnosti státních orgánů a pro doručování 
oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením občanům, kteří 
mají údaj o fiktivním pobytu ke svojí osobě veden. S fiktivním 
pobytem nejsou spojena žádná práva vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů a vztahujících se k trvalému pobytu. Fiktivní 
pobyt je institut odlišný od trvalého pobytu. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že občané s fiktivním pobytem 
nebudou moci např. využít svého aktivního volebního práva při 
volbách do Parlamentu. Jsme názoru, že toto omezení je 
v rozporu s čl. 18 odst. 3 Ústavy, který stanoví – cit.: „(3) Právo 
volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.“, 
přičemž podmínka trvalého pobytu není uvedena ani v § 1 odst. 
7 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Předkladatel předpokládá – cit.: „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 fiktivním pobytem 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..“  

 
Vyjadřujeme jistou pochybnost, zda využívání občanských práv a 
oprávnění plynoucích ze zvláštních předpisů spojených 
s institutem trvalého pobytu a případné sankcionování formou 
přestupkového řízení bude skutečně motivací pro minimalizaci 
občanů s fiktivním pobytem na ohlašovně. 

spojena s fiktivní adresou (pobytem).   

PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY: 
 
♦ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: Návrh mění věcnou příslušnost 

k projednávání přestupků na úseku evidence obyvatel, kdy dnes 
tyto přestupky projednávají OÚ ORP a nově je navrhováno, aby 

Vysvětleno 

O přestupcích budou rozhodovat obecní úřady, které mohou využít 
v přestupkovém řízení místní znalost. 
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byly projednávány OÚ typ I.. 
 

S tímto návrhem zásadně nesouhlasíme, neboť OÚ (mající 
postavení pouze OÚ typu I.) nemají vytvořeny podmínky pro 
řádný výkon agendy přestupků.  
O této skutečnosti svědčí i fakt, že v současné době na území 
Libereckého kraje (celkem 215 obcí, z toho 31 mající postavení 
POÚ nebo OÚ ORP) z počtu 184 obcí majících postavení jen OÚ 
typ I. pouze 19 samostatně zajišťuje výkon agendy přestupků 
(tedy zejm. přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému 
soužití, majetku) a zbývajících 165 OÚ typ I. svou situaci řeší 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí (většinou 
pověřeným obecním úřadem). 
 
Důvodně se obáváme, že v případě schválení navrhované změny 
týkající se věcné příslušnosti a v důsledku očekáváného nárůstu 
přestupkových věcí na úseku evidence obyvatel nebudou „větší“ 
obce ochotny uzavírat či rozšiřovat veřejnoprávní smlouvy 
s obcemi typ I.. 
Trváme na tom, aby přestupky na úseku evidence obyvatel i 
nadále v prvním stupni projednávaly OÚ ORP. 

♦ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: Podle stávajícího zák. o evidenci 
obyvatel se jiného správního deliktu dopustí právnická osoba, 
která neoprávněně nakládá s rodným číslem nebo neoprávněně 
využívá rodná čísla, přičemž k projednání správních deliktů je 
podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

 
Návrh věcného záměru uvádí, že „Právnická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu, jestliže 
poruší zákonem stanovenou povinnost,“, dále v oblasti evidence 
obyvatel vymezuje „porušení povinnosti právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby, jakožto vlastníka nemovitosti, umožnit 
přihlášení občana k trvalému nebo přechodnému pobytu. 
Takovým porušením bude odepření nutné součinnosti k přihlášení 
občana k trvalému pobytu. V případě přijetí Varianty II hlášení 

Vysvětleno 

viz předchozí připomínka. O jiných správních deliktech na úseku 
evidence obyvatel budou rozhodovat obecní úřady.  
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změny trvalého pobytu se porušení povinnosti dopustí i 
oprávněná osoba, která neoznámí údaje o občanech, kteří se mají 
přihlásit k trvalému pobytu“  a v oblasti rodných čísel „Jiným 
správním deliktem bude, pokud právnická nebo podnikající 
fyzická osoba bude neoprávněně nakládat s rodným číslem nebo 
jej neoprávněně využívat.“ 
 
Návrh věcného záměru neobsahuje určení věcné příslušnosti 
k projednávání jiných správních deliktů, je uvedeno – cit. 
„Kontrolní činnost bude v působnosti ohlašoven.“ Dovozujeme 
záměr předkladatele, že jiné správní delikty spáchané právnickou 
osobou nebo podnikající fyzickou osobou neoprávněným 
nakládáním s rodným číslem nebo jejím neoprávněným 
využíváním bude nadále v prvním stupni projednávat Úřad na 
ochranu osobních údajů. Taktéž dovozujeme, že porušení dalších 
povinností právnické nebo fyzické osoby (nesouvisejících 
s rodnými čísly) bude v prvním stupni projednávat zřejmě obecní 
úřad. Pokud je tato naše domněnka správná, pak z výše 
uvedených důvodů zásadně nesouhlasíme, aby věcně 
příslušným správním orgánem v prvním stupni byly OÚ typu 
I., ale z výše uvedeného důvodu trváme na tom, aby jiné 
správní delikty na úseku evidence obyvatel v prvním stupni 
projednávaly OÚ ORP. 

♦ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: V návrhu věcného záměru 
postrádáme výklad, jakým způsobem bude řešena situace u 
občanů nyní přihlášených k trvalému pobytu v sídle 
ohlašovny, pokud se po uplynutí 3 leté lhůty nepřihlásí 
k trvalému pobytu v místě, kde se skutečně zdržují a nejsou-li 
vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti, tedy je nelze přihlásit 
k trvalému pobytu na toto místo. 

 
V těchto případech bude zřejmě připadat v úvahu zahájení 
přestupkového řízení, ovšem otázkou je místní příslušnost 
správního orgánu a dále efektivnost s účinkem donucení ke 
splnění povinnosti takového občana  přihlásit se k trvalému / 
přechodnému pobytu. 

Vysvětleno 

K projednání přestupku má být místně příslušná obec podle 
skutečného místa pobytu občana.  
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Podle ust. § 55 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů je k projednání místně příslušný 
správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán. 

 
Podle návrhu věcného záměru se přestupku dopustí občan, který 
nenahlásí trvalý (případně přechodný pobyt) v místě, kde bude 
fakticky bydlet.  
 
Který správní orgán bude místně příslušný k projednávání 
přestupku osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, která 
po uplynutí 3 leté lhůty nesplnila svou povinnost? 
Upozorňujeme, že faktický pobyt takového občana není 
ohlašovně, u níž má evidovaný trvalý pobyt, v naprosté většině 
vůbec znám. 
 
Další otázkou související s případným zahájením přestupkového 
řízení je, zda osobě s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, která 
po uplynutí 3 leté lhůty nesplnila svou povinnost a její 
faktický pobyt není znám, je nezbytné pro vedení 
přestupkového řízení ustanovovat dle ust. § 32 odst. 2 písm. d) 
správního řádu opatrovníka?  
- Pokud ano, pak se pachatel přestupku nedozví o výsledku 

přestupkového řízení a celé přestupkové řízení postrádá 
smysl.  

- Pokud nikoliv, a bude-li připuštěno vést přestupkové řízení 
s pachatelem, jehož faktický pobyt není znám a to formou 
doručování písemností (včetně rozhodnutí) za užití fikce 
náhradního doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu, opět 
se o výsledku přestupkového řízení nedozví a celé řízení 
opět postrádá donucovací i sankční smysl.  

 
Chápeme nezbytnost řešení situace, kdy se neustále zvyšuje počet 
občanů s trvalým pobytem na ohlašovnách, ale klademe si zásadní 
otázku, zda zrušením údaje o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny 
nebude problém „přesunut“ tak, že v ČR vznikne na místě skupiny 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y2GJP0Y)



78 
 

osob s trvalým pobytem v sídle ohlašoven velká množina osob 
s fiktivním pobytem v sídle ohlašoven (sloužícímu  pouze k určení 
místní příslušnosti státních orgánů a pro doručování oznámení o 
uložení zásilky a výzvy s poučením). 
 
Taktéž se domníváme, že donucení k přihlašování se občanů 
k trvalému / přechodnému pobytu dle místa jejich faktického 
zdržování se formou přestupkového řízení nepřinese dostatečný efekt. 
 
Navíc dojde k obrovskému navýšení přestupkových věcí na úseku 
evidence obyvatel, přičemž smysluplnost těchto řízení ať už vzhledem 
k vymahatelnosti finančních prostředků (pokut a případně nákladů 
řízení za přestupkové řízení) a donucení splnění zákonem stanovené 
povinnosti (přihlášení se k trvalému / přechodnému pobytu v místě 
faktického zdržování se občana) bude podle našeho názoru minimální.  
 
Celkově nesporně dojde k nárůstu agendy pro úředníky a především 
k nárůstu dalších povinnosti pro občany.  

Olomoucký kraj C. – bod 2.2.6. Zprostředkování kontaktu 

Navrhujeme, aby o zprostředkování kontaktu mohl požádat i cizinec. 
Může se jednat i o bývalé občany ČR, kteří mají zájem o 
zprostředkování kontaktu. 

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

Akceptováno  

Pokud se na MV obrátí občan se žádostí o zprostředkování 
kontaktu, máme jistotu, že kontaktované osobě předáváme údaje, 
které jsou shodné s údaji v žádosti. Občana je možné ztotožnit. 
V případě cizince není možné zaručit, že osoba, která se pokouší o 
kontakt s občanem, je skutečně ta, za kterou se v žádosti označuje. 
Navrhuje se rozšířit okruh oprávněných subjektů na fyzické osoby, 
které jsou evidovány v základním registru obyvatel. Cizinci, kteří 
nemají realizovaný pobyt na území České republiky, budou moci 
podat žádost o zprostředkování kontaktu pouze osobně, aby bylo 
možné na místě ověřit údaje uvedené v žádosti.   

 
C. - bod 2.3.3. – Hlášení změny trvalého pobytu 

První odstavec pod odstavcem psaným kurzívou: texty těchto dvou 
odstavců  

Vysvětleno 

V případě, že ohlašovna není technicky vybavena k nahlížení do 
katastru nemovitostí, je povinnost prokázat užívací titul na 
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si protiřečí. Smyslem by mělo být, aby údaje, které si může úřad ověřit 
sám, nemusel dokládat žadatel nebo osoba, která bude dávat souhlas 
s přihlášením. 

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

občanovi. Obce jsou ze zákona oprávněné bezplatně využívat údaje 
vedené v katastru nemovitostí, avšak některé nejmenší obce nemají 
dosažitelnost signálu internetového připojení případně nevlastní 
výpočetní techniku s možností připojení k internetu. Z tohoto 
důvodu bude nezbytné, aby v případě, že obec nebude technicky 
vybavena pro nahlížení do katastru nemovitostí, občanovi zůstala 
povinnost uvedené doklady předložit. Předpokládá se, že jakmile 
bude plné pokrytí signálem, zůstane tato povinnost pouze 
ohlašovnám.  

C. – bod 2.3.4. – Ukončení trvalého pobytu 

Nesouhlasíme s výší správního poplatku za ukončení trvalého pobytu. 
Považujeme ukončení pobytu za stejný úkon, jako je přihlášení 
k pobytu.  

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

Vysvětleno 

Výše správního poplatku je pouze orientační návrh, který se může 
během tvorby paragrafového znění několikrát změnit. Konečná 
výše správního poplatku bude výsledkem politické shody. 
Vzhledem ke skutečnosti, že na jedné straně je požadováno snížení 
a na druhé straně zvýšení správních poplatků, neuvažujeme o 
změně navrhované částky. Současně se předpokládá, že za 
přihlášení k trvalému pobytu nebude vybírán správní poplatek, z 
důvodu stanovení povinnosti občanovi. 

Kraj Vysočina 
Připomínka k věcnému záměru zákona: 
Institut povinného přihlašování k trvalému a přechodnému 
pobytu považujeme za nadměrné zasahování do soukromí 
občanů.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že bude zavedena ohlašovací povinnost trvalého 
pobytu.  

Připomínka k bodu 2.3.2.: 
Skutečnost, že s fiktivním pobytem občana nejsou spojena žádná 
práva vyplývající ze zvláštních právních předpisů, vztahujících se k 
trvalému pobytu, je nutno považovat za problematické. Vlivem 
zavedení institutu fiktivního pobytu by bylo vyloučeno např. 
poskytování sociální pomoci podle ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že fiktivní adresa (pobyt) zůstane zachována pro účely 
určení místní příslušnosti a pro doručování. 

Základní ústavní práva zůstanou občanům s fiktivním pobytem 
zachována. 
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předpisů, apod. 

S ohledem na zakotvení institutu trvalého pobytu v právním 
řádu České republiky, který zakládá jednak místní příslušnost 
správních orgánů a jednak je podmínkou k uplatňování práv 
osob, navrhujeme ponechat stávající definici adresy sídla 
ohlašovny a nevytvářet další institut pobytu. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Připomínka k bodu 2.3.3.: 
Pokud je občanovi stanovena povinnost přihlašovat se k trvalému 
pobytu podle místa faktického pobytu, není možno po něm 
vyžadovat předkládání dokladů prokazujících oprávnění k užívání 
nemovitosti, neboť v mnoha případech nebude občan schopen 
takový doklad předložit.  

Záměr, aby se občan k trvalému pobytu mohl přihlásit do 
nemovitosti, která není určena k bydlení, nepovažujeme za 
vhodný.  

Občan by se tak mohl přihlásit k trvalému pobytu např. do garáže 
nebo do výrobní haly, nebyl by tím řešen pouze problém s 
přihlašováním k trvalému pobytu do ateliérů, jak je v materiálu 
uvedeno.  

Za ztěžující k přihlášení k trvalému pobytu považujeme návrh na 
vydávání oprávnění k přihlášení k trvalému pobytu a užívání 
nemovitosti v případě, že mezi vlastníkem a občanem není 
uzavřena nájemní či obdobná smlouva, z níž plyne užívací titul 
k nemovitosti. Není možno občany, kteří se k trvalému pobytu hlásí 
nadbytečně zatěžovat ověřováním podpisů všech spoluvlastníků 
nemovitosti. Tento názor je podpořen stávající judikaturou 
Nejvyššího správního soudu, dle níž přihlašování k trvalému 

Vysvětleno 

Občanovi nemůže nikdo bránit v plnění jeho zákonné povinnosti. 
V opačném případě by se osoba dopouštěla přestupku.  

 

Není účelem zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech zkoumat 
důstojné podmínky k bydlení, ale evidovat, kde se skutečně občan 
zdržuje a umožnit mu toto přihlášení. 

 

Nebude vyžadováno potvrzení od všech spoluvlastníků.  
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pobytu není možno považovat za hospodaření s nemovitostí podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v důsledku čehož i nyní 
k přihlášení k trvalému pobytu postačí souhlas pouze jednoho ze 
spoluvlastníků nemovitosti.  
Porušení povinnosti přihlásit se k trvalému pobytu bude 
sankcionováno. Věcný záměr zákona však nehovoří o tom, jak 
bude zjišťováno a určováno od kdy se občan v nemovitosti zdržuje, 
bude tak obtížně prokazatelné jeho příp. přestupkové jednání. 
Vedení přestupkového řízení je svěřeno ohlašovnám obecních 
úřadů, které budou touto agendou nadměrně zatíženy (s ohledem na 
složitost agendy). Nad to má mnoho obcí uzavřenu veřejnoprávní 
smlouvu s jinou obcí, která za ni agendu přestupků provádí, bude 
tak pro úřad rozhodující o přestupku obtížně proveditelné 
dokazování.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Připomínka k bodu 2.3.4.: 
Ukončení trvalého pobytu občana podmíněné odevzdáním 
občanského průkazu považujeme za problematické, neboť 
občan pobývající v zahraničí se vlivem odevzdání občanského 
průkazu, který může rovněž sloužit jako cestovní doklad, 
dostane do situace, kdy v zahraničí nebude mít k dispozici 
platný doklad totožnosti.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 

Pokud je občan nositelem občanského průkazu s údajem o adrese 
trvalého pobytu, je ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu 
(navrženo v novele zákona o občanských průkazech, která je 
v současné době v legislativním procesu). V opačném případě 
nebude nutné odevzdat občanský průkaz. 

Připomínka k bodu 2.3.6.: 
Přihlašování k přechodnému pobytu spojené s prokazováním 
oprávněnosti užívání nemovitosti považujeme za nevhodné, 
neboť v mnohých případech bude složité oprávněnost užívání 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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nemovitosti prokázat (pobyt občana v zařízeních sociální péče, 
apod.). 

Zaznamenávání údaje o ukončení přechodného pobytu do čipu 
občanského průkazu bude v případech, kdy přechodný pobyt bude 
ukončen ze zákona po uplynutí 12 měsíců neproveditelné, neboť 
občan se nedostaví na ohlašovnu, aby o změnu údaje v čipu 
požádal. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Připomínka k bodu 2.3.6.: 
Navrhujeme, aby předkladatel věcného záměru zákona zvážil, 
zda zatěžovat obecní úřady další agendou na úseku přestupků.  

Mnohé obce ať již z důvodu časových nebo z důvodu absence 
zaměstnanců odborně vybavených vykonávat přestupkovou agendu 
mají uzavřenu veřejnoprávní smlouvu k zajištění této agendy a 
budou tak vynakládat další nemalé finanční prostředky za úkony 
vztahující se k problematice evidence obyvatel.   

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 

O přestupcích budou rozhodovat obecní úřady, které mohou využít 
v přestupkovém řízení místní znalost.  

Připomínka k bodu 2.3.6.: 
Z úvodu k bodu 2.3.6. vyplývá, že se přechodný pobyt bude 
zřizovat pro taxativně určené důvody (práce, rekreace, studium, 
terapie). Znamenalo by to tedy, že povinnost hlásit přechodný 
pobyt se nebude týkat uživatelů pobytových zařízení sociálních 
služeb upravených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
§ 47 – týdenní stacionáře, § 58 domy na půl cesty, § 68 – 
terapeutické komunity, § 57 - azylové domy. Poslední dvě zařízení 
– komunity a azylové domy – mají přechodnou dobu uvedenou 
přímo v daném ustanovení. Tato doba je ve většině případů delší 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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než 90 dnů.  

Pobytové sociální služby často alternují chybějící sociální bydlení, 
osoby migrují a střídají pobyty. Hovoří se o skrytém 
bezdomovectví. 

Z uvedeného důvodu navrhujeme, aby i uživatelé azylových 
domů a domů na půl cesty měli povinnost hlásit přechodný 
pobyt. Tato připomínka by se uplatnila v případě, pokud by byl 
v paragrafovém znění institut přechodného pobytu zachován i 
přes zásadní připomínky uvedené výše. 
Informační systém evidence obyvatel by tak vygeneroval osoby 
trvale užívající azylové ubytování a určil by tedy počet 
potenciálních bezdomovců. Jedná se však také často o rodiny s 
nezletilými dětmi, které od narození pobývají v azylových domech. 
Získané informace by pak mohly být využity ke koncepčním 
změnám či k jednání s příslušnými obecními úřady za účelem 
plnění povinností dle § 35 zákona o obcích, tj. zajištění potřeby 
bydlení svým občanům.  

Povinnost hlásit přechodný pobyt by se neměla vztahovat na 
klienty terapeutické komunity a na klienty azylového domu pro 
oběti domácího násilí, a to z následujících důvodů: 

- V případě terapeutické komunity by tato povinnost byla 
spojena s jistou stigmatizací. Anonymita a intimita terapeutického 
prostředí jsou jedny z podmínek úspěšného ukončení závislosti na 
návykových látkách.  

- V případě povinnosti hlásit přechodný pobyt uživatele 
azylového domu, který je současně rodičem a byl obětí domácího 
násilí,  by byla situace rovněž komplikovaná. Dle § 57 zákona č. 
359/1999 Sb. je nutná mlčenlivost o pobytu rodiče – oběti 
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domácího násilí -  z důvodu ochrany dítěte, které má v péči. Bude-
li proto nový zákon o evidenci obyvatel zavádět  povinnost hlásit 
přechodný pobyt i uživatelům pobytových  zařízení sociálních 
služeb, neměl by mít zákonný zástupce uvedený v bodě 2.2.5. 
právo na poskytování údajů o pobytu svého dítěte, je-li v péči 
druhého rodiče vykazujícího znaky osoby ohrožené domácím 
násilím. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Zlínský kraj Obecná zásadní připomínka: 

Předkladatel zdůvodňuje návrh zcela nového zákona o evidenci 
obyvatel a rodných číslech nedostačujícím evidenčním charakterem 
trvalého pobytu podle stávající právní úpravy a potřebou dosažení 
stavu, kdy hlášený pobyt bude v co největším počtu případů odpovídat 
faktickému bydlišti občana. Argumentuje také tím, že ve většině států 
Evropské unie je občanům stanovena povinnost hlásit se k trvalému 
pobytu podle jejich skutečného pobytu.  

Zlínský kraj oceňuje snahu upravit pobyt občanů v České republiky a 
otázky s tím související zcela novým zákonem. Není však přesvědčený 
o tom, že navrhované řešení, spočívající ve stanovení povinnosti hlásit 
změnu pobytu v určité lhůtě, znovuzavedení institutu přechodného 
pobytu, stanovení nových povinností vlastníkům objektů (správcům 
budov, společenstvím vlastníků jednotek) a následné vedení sankčního 
řízení povede k dosažení stanoveného cíle. Také se domníváme, že 
navrhovaná úprava bude znamenat velké zatížení pracovníků 
ohlašoven, což zejména v případě ohlašoven u obcí základního typu 
může být problém. V předkládaném materiálu nám také schází další 
informace související s problematikou pobytu ve státech Evropské 
unie. Podle uvedených informací získala Česká republika zpětnou 
vazbu od 19 států, ve všech z nich existuje institut trvalého pobytu a 
ve většině také pobytu přechodného. Většina států také ukládá svým 
občanům povinnost hlásit se k pobytu ve stanovené lhůtě. 
V předkládaném materiálu už ale není uvedeno, jakým způsobem státy 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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řeší situaci, kdy občané svou ohlašovací povinnost neplní či jaké jsou 
stanoveny podmínky pro ohlášení pobytu (a s tím související 
povinnosti úřadu, u kterého se pobyt hlásí). Navrhujeme, aby byl 
v tomto směru předkládaný materiál doplněn. 
K bodu 2.3.3 Hlášení změny trvalého pobytu - souhlasíme s variantou 
I. 

Akceptováno 

K bodu 2.3.5 Zrušení trvalého pobytu 

Návrh počítá s tím, že v rámci správního řízení o zrušení trvalého 
pobytu ohlašovna prověří, zda občan je vlastníkem či spoluvlastníkem 
nemovitosti, do které se lze přihlásit k trvalému pobytu a pokud zjistí, 
že ano, pak občana přihlásí k trvalému pobytu na adresu této 
nemovitosti. V tomto případě ale bude z vůle státního orgánu evidován 
trvalý pobyt v místě, které nebude odpovídat faktickému pobytu 
občana. Tím je popírán záměr nové právní úpravy, kterým je evidence 
trvalého pobytu podle faktického pobytu občanů. Navrhujeme 
ponechat stávající princip, tj. přihlášení občana k trvalému pobytu 
v sídle ohlašovny – občan by měl evidován fiktivní pobyt a právě s tím 
spojená nemožnost využívat některých zákonných práv a oprávnění by 
jej mohla přinutit přihlásit se k trvalému pobytu v místě svého 
faktického pobytu.  

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že vlastník nemovitosti nebude v rámci řízení o zrušení 
trvalého pobytu (ze zákona nebo na návrh) úředně přestěhován na 
adresu nejbližší nemovitosti, kterou vlastní. Občan bude evidován 
s fiktivní adresou. 

 

K bodu 2.3.6 Přechodný pobyt 

Institut přechodného pobytu považujeme za nadbytečný. Občané jsou 
zatěžování dalšími povinnostmi, bude nutné měnit informační systém 
(což si bezesporu vyžádá nemalé finanční náklady) a není nám jasné, 
co by měl tento druh pobytu vyřešit. Z materiálu vyplývá, že na adresu 
přechodného pobytu budou občanovi doručovány písemnosti, pokud 
se nebude po dobu delší než 90 dnů zdržovat v místě svého trvalého 
pobytu. Má tím být de facto nahrazen stávající institut doručovací 
adresy. Jestliže již dnes je občanům dána možnost nahlásit si 
doručovací adresu a tím si zajistit doručování zásilek v případě, že se 
nezdržují v místě trvalého pobytu, takto jsou již nastaveny informační 
systémy, pak nevidíme důvod, proč je od tohoto řešení ustoupeno. 
Jestliže stávající stav je nevyhovující v tom směru, že adresu pro 
doručování si může občan nahlásit kdekoliv, i bez vědomí vlastníka 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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nemovitosti, pak by podle nás bylo řešením upravit podmínky, za 
kterých lze doručovací adresu nahlásit. 

V souvislosti se skončením přechodného pobytu  - automaticky po 
uplynutí 12 měsíců - návrh počítá s tím, že pracovníci ohlašoven 
budou z informačního systému získávat údaje o občanech, kterým 
přechodný pobyt skončil a jimž je nutné vymazat z kontaktního 
elektronického čipu na občanském průkazu údaj o adrese místa 
přechodného pobytu. Podle našeho názoru v případě, že bude institut 
přechodného pobytu zaveden i přes naše zamítavé stanovisko, by bylo 
potřeba, aby se taková informace dostala pracovníkům ORP na úseku 
občanských průkazů. 
K bodu 2.5.1 Přestupky 

Jako problematické vidíme projednávání přestupků nenahlášení 
trvalého pobytu (přechodného pobytu) ve stanovené lhůtě. Jen 
s obtížemi bude správní orgán dokazovat, že občan se na určitém místě 
fakticky zdržuje od konkrétního data a že tedy lhůtu k nahlášení 
pobytu nedodržel. 

Pokud jde o přestupek ohlášení nepravdivých údajů k jejich zavedení 
do informačního systému, je podle našeho názoru vytvářena duplicitní 
skutková podstata k již existující [§ 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích]. Se stejnou skutkovou podstatou počítá 
také návrh nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Vysvětleno 

Zjišťování přestupků bude vycházet zejména z místní znalosti 
obecního úřadu, v jehož správním obvodu se občan zdržuje. Určení 
počátku běhu lhůty se bude lišit případ od případu. Začátek běhu 
lhůty je v okamžiku změny, kdy se občan skutečně na adrese 
zdržuje. 
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Hlavní město 
Praha 

K bodu 2.5.1. – Přestupky 

Požadujeme, aby mezi skutkové podstaty přestupků byla vložená nová 
skutková podstata přestupku, na základě které by bylo možno 
postihnout jednání fyzické osoby, kdy tato při ohlášení změny místa 
trvalého pobytu předloží ohlašovně padělaný doklad dokládající 
oprávněnost užívání bytu či domu. Máme totiž za to, že jednání 
spočívající v předložení padělaného dokladu dokládajícího 
oprávněnost užívání objektu (nejčastěji se v praxi jedná o nájemní 
smlouvu) při ohlášení změny místa trvalého pobytu, nelze za současné 
právní úpravy podřadit pod žádnou ze skutkových podstat přestupků. 
Takové jednání je právně nepostižitelné, avšak společensky škodlivé. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 

 

Hospodářská 
komora České 
republiky 

OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

Přestože nový zákon se obecně týká občanů, má dopady i na 
podnikatelské prostředí. Podnikatelé kvitují zpřehlednění 
podnikatelského prostředí, k němuž dojde ukotvením povinnosti 
hlášení trvalého pobytu a odstranění možnosti udávat jako místo 
trvalého pobytu sídlo ohlašovny (obecního úřadu). Přijetí nového 
zákona považujeme za vhodnější řešení než novelizaci současných 
právních předpisů.  

Hospodářská komora České republiky (dále „HK ČR“) podporuje 
zavedení povinnosti hlásit trvalý pobyt podle skutečného pobytu 
fyzické osoby. Je třeba nastavit systém, kdy obce budou dostávat 
místní poplatky od osob, které na jejich území skutečně žijí. Pouze tak 
lze zajistit poskytování obecních služeb a rozvoj obce. Rovněž 
souhlasíme s možností evidovat trvalý pobyt i v nemovitosti, která 
není určena k bydlení (typicky ateliér). Současný stav je zbytečně 
rigidní a neodpovídá realitě. 

Nepodporujeme však znovuzavedení institutu přechodného pobytu, a 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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to především z toho důvodu, že jde o administrativní zátěž, jejíž 
účelnost je diskutabilní. Proč by měli studenti na kolejích, lidé na 
dlouhodobých pracovních cestách, či chalupáři, kteří ve svých 
rekreačních objektech tráví několik měsíců, hlásit změnu svého 
pobytu? Předkládací zpráva poukazuje na „nesoulad mezi trvalým 
pobytem fyzické osoby a místem, kde se tato osoba skutečně zdržuje, 
což má za následek např. značné ztížení výkonu státní správy, 
v některých případech dokonce zneužívání této možnosti za účelem 
získání určitého prospěchu nebo naopak vyhnutí se určité povinnosti.“ 
Praxe tuto problematiku vidí poněkud jinak. Starostové obcí se 
shodují, že například poplatek za odvoz komunálního odpadu od 
rekreačních objektů je již vyřešen. Pouhé zavedení nové povinnosti 
pouze popudí většinu obyvatelstva. Vhodnějším nástrojem jsou 
motivační opatření obcí, kdy například přihlášení se k trvalému pobytu 
na skutečném místě pobytu umožní využívání obecních služeb. 

Obecně k navrhované změně systému trvalého pobytu doporučujeme 
zohlednit i související skutečnosti. Pobyt občana České republiky je 
sice evidenční záležitostí, má však významné dopady do jiných 
oblastí. Mezi nejdůležitější patří: 

a) Daňový systém 

Nemáme k dispozici data, ale praxe ukazuje, že v ČR existuje 
významné procento nemovitostí, které jsou pronajímány, nicméně 
jejich pronajímatelé příjmy z pronájmu nezdaňují. V okamžiku, kdy 
by fungoval efektivní systém evidence pobytu občana, pak by 
současná praxe pronajímatelů již nadále nebyla možná. V právním 
státě vše souvisí se vším, v tomto případě se tak v podstatě dá bojovat 
proti daňovým únikům (daně z příjmů a u krátkodobých pronájmů i 
daně z přidané hodnoty). Rovné konkurenční podmínky pro 
podnikatele jsou základním stavebním kamenem ekonomiky.  

b) Sociální politika 
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Věrná a spravedlivá evidence pobytu občana má zcela zásadní dopad 
do oblasti státní sociální politiky, zejména do oblasti problematiky 
pomoci v hmotné nouzi a také státní sociální podpory. Trvalý pobyt 
totiž hraje zásadní roli v systému přidělování jednotlivých dávek a 
určování životního minima jednotlivých domácností (okruh společně 
žijících osob). V současnosti je trvalý pobyt využíván k navýšení 
nárokových i nenárokových dávek, ačkoliv podle skutečné situace na 
ni žadatelé nemají nárok. Namísto dávek pro domácnost pak jsou 
žadatelé díky šikovně zvoleným trvalým pobytům schopni formálně 
deklarovat oddělené domácnosti, čímž mají agregátně nárok na větší 
částky.  

Takové praktiky lze bez nadsázky označit jako „sociální parazitismus“ 
a ačkoliv není boj proti tomuto nešvaru základním posláním HK ČR, 
máme za to, že je třeba nalézt řešení, které zamezí účelovému 
zneužívání systému sociální pomoci. 

c) Rozpočtové určení daní a příjmy samosprávných celků 

Teprve po narovnání současného stavu a zjištění toho skutečného, lze 
identifikovat, jaké jsou konkrétní potřeby obcí a krajů. To umožní 
plánování změny struktury financování obcí a jejich potřeb. 
1. Připomínka k místu pobytu 

Návrh předpokládá, že pobyt může být oznámen i v nebytových 
prostorech, vždy se však musí jednat o stavbu. Proč by občan nemohl 
bydlet na lodi, v obytném přívěsu, stanu, atd.? Ohlášení takovéhoto 
pobytu umožňuje například Spolková republika Německo. Teoreticky 
se dokonce uvažuje o umožnění lokalizace pobytu pomocí GPS. 

2. Připomínka k číslování bytů 

Číslování bytů je projevem technokratického řešení a odporuje 
současné praxi, kdy občané pobývají v jednotlivých místnostech 
domu, více občanů si pronajme jeden byt apod. Pokus číslovat byty 

Vysvětleno 

Účelem zákona je evidovat trvalý pobyt občana v místě, kde se 
skutečně zdržuje, proto bude umožněno hlásit se k trvalému pobytu 
v prostoru, který má číslo popisné či evidenční, nebo parcelní číslo. 
Bude nutné zajistit adresní body v registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí, aby bylo možné na tato místa doručovat. 
Dopady budou zhodnoceny. 

 

Čísla bytových jednotek budou upravena v paragrafovém znění za 
předpokladu, že budou připraveny podmínky pro jejich evidování. 
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byl prováděn bezúspěšně ji v 80-tých letech (tehdy v souvislosti se 
snahou zjistit uživatele více bytů najednou).   

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. 

Exekutorská 
komora ČR 

zásadní připomínka: z návrhu není patrno, jaký zásadní přínos má 
zavedení institutu přechodného pobytu. Proč chce stát sledovat 
všechny občany ČR, kde se zdržují déle než 90 dní, když např. 
z hlediska doručování je důležitý pouze institut trvalého pobytu. 
S ohledem na fakt, že osoba může mít více adres přechodného pobytu, 
je nemyslitelné uvažovat o adrese přechodného pobytu jako o adrese 
doručovací. 

Návrh: vypustit institut přechodného pobytu a nenarušovat bez 
závažného důvodu zbytečně a paušálně soukromí všech občanů 
České republiky. 

Akceptováno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 

zásadní připomínka: návrh se nevypořádal s otázkou, zda nadměrné 
(a zbytečné) sledování přechodného pobytu osob nemůže vést 
k rozšíření bezdomovectví. Lze předpokládat, že osoby, které nyní 
mají svůj trvalý pobyt hlášen na úřadu obce, mají konkrétní důvod, 
proč nechtějí uvést skutečné místo svého pobytu. Mezi tyto důvody 
často patří skutečnost, že žijí různě po známých či v bytě u 
příbuzných, zdarma pouze na základě rodinných či jiných osobních 
vazeb. Pokud by vznikla povinnost tyto osoby registrovat 
v nemovitosti, kde skutečně pobývají, přičemž vlastník by se začal 
oprávněně obávat, že jeho nemovitost začne navštěvovat daňová a 
celní správa, vykonavatelé soudů, exekutoři a vykonavatelé obcí, 
nemusí mít takový vlastník žádný důvod zdarma pod hrozbou citelné 
sankce takovou osobu ubytovat. Návrh se vůbec nevypořádal 
s možností, že v důsledku navrhovaného zákona se mohou tyto osoby 
stát bezdomovci a že těchto osob může být velké množství. Je proto 
třeba pečlivěji zvážit sociální dopady návrhu a postupy, jak se chce 
zákonodárce vypořádat s případným masovým rozšířením 
bezdomovectví. 

Návrh: upustit od nadbytečného sledování osob ohrožených sociálním 
vyloučením, a omezit tak riziko jejich dalšího, hlubšího sociálního 
vyloučení. 

Akceptováno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 
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Svaz měst a obcí 
ČR 

Obecně 

Z pohledu praxe lze jako přínosnou změnu hodnotit zavedení údaje o 
bytové jednotce v ISEO, uvádění rozsahu omezení svéprávnosti, 
zvedení institutu přechodného pobytu, povinnosti oprávněné osoby 
(vlastníka nemovitosti nebo jiné osoby oprávněné nakládat 
s nemovitostí) umožnit užívání a přihlášení k trvalému pobytu. Svaz se 
přiklání z navrhovaných variant hlášení změny trvalého pobytu 
k variantě č. 1. 

Navrhovaný zákon také přináší výrazný nárůst činností na 
ohlašovnách trvalého pobytu, které by nebylo možné zvládnout při 
současném počtu pracovníků. Rovněž dojde k prodloužení doby 
odbavení občana při změně trvalého pobytu. V návrhu chybí 
kvalifikované odhady nárůstu těchto činností a forma kompenzace 
nákladů, které ohlašovnám vzniknou. Jedná se zejména o následující 
činnosti: 

- hlášení a ukončování přechodného pobytu 
- hlášení trvalého pobytu občanů, kterým dosud vlastníci 

nemovitostí přihlášení neumožňovali 
- povinnost společenství vlastníků, správců nebo vlastníků 

nemovitostí oznámit ohlašovně trvalého pobytu, že došlo ke 
změně počtu občanů v konkrétní bytové jednotce 

- povinnost vlastníků bytových jednotek nebo oprávněných 
osob v tříleté zákonné lhůtě oznámit ohlašovně trvalého 
pobytu číslo bytové jednotky 

- vydávání výpisu občanů hlášených k trvalému pobytu 
v konkrétní bytové jednotce 

- nárůst počtu přestupkových řízení v souvislosti s porušením 
ohlašovací povinnosti občana a povinnosti vlastníka 
nemovitosti umožnit přihlášení k trvalému pobytu 

- kontrolní činnost ohlašoven 

Z výše uvedených důvodů bude nutné navýšení počtu pracovníků a 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že zůstane pouze varianta I, ohlašovací povinnost bude 
mít občan, který se hlásí k trvalému pobytu.  

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebude zaveden přechodný pobyt ani 
nebude stanovena povinnost vlastníků, správců nebo vlastníků 
nemovitosti oznamovat ohlašovně, že došlo ke změně počtu občanů 
ani nebudou muset v zákonné lhůtě oznamovat čísla bytových 
jednotek, nepředpokládáme, že naroste činnost ohlašovnám v této 
oblasti. Během přechodné 3leté lhůty, kdy občané budou povinni 
nahlásit skutečné místo trvalého pobytu, lze očekávat nárůst 
agendy, nicméně podle informace od ČSÚ, která zazněla na jednání 
5. 6. 2015 k problematice pobytů, se jen 10% občanů zdržuje mimo 
místo svého trvalého pobytu. Nemělo by tedy docházet k výrazným 
finančním nákladům obecních úřadů.  

 

 

 

 

 

Čísla bytových jednotek budou upravena v paragrafovém znění za 
předpokladu, že budou připraveny podmínky pro jejich evidování. 
Zejména bude-li problematika čísel bytů vyřešena v rámci 
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obcím tak vzniknou finanční náklady, které nejsou v komentáři 
k návrhu věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných 
číslech obsaženy. S tím souvisí také zvýšený nárok na prostorové 
požadavky, úpravy pracovišť na ohlašovnách trvalého pobytu. Jak 
bude řešena kompenzace těchto finančních nákladů ohlašoven? 
Navýšením příspěvku na výkon státní správy? Zavedením tzv. 
standardů či jinak?  

Textové znění zákona by taktéž nemělo opomenout stanovení 
postupu, kdy čísla bytových jednotek budou zavedeny do RÚIAN až 
poté, co se osoba přihlásí k trvalému pobytu v dané nemovitosti. 

Připomínka je zásadní.  

novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, která je 
v současné době v legislativním procesu. 

 

A/3.1/ str. 34 

Navrhujeme nezahrnovat města a obce do správního poplatku za 
podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 

Odůvodnění: 

Předpokladem věcného záměru je 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 bude stanoven ve výši 300 Kč za každého občana. Z komentáře 
věcného návrhu není zřejmé, zda obecní úřady resp. obecní úřady 
s rozšířenou působností vyjmuty z tohoto správního poplatku. Obec 
jako vlastník nemovitostí podává ohlašovně návrhy na zrušení údaje o 
místu trvalého pobytu zpravidla osobám exekučně vyklizeným 
z obecních bytů a jejich rodinným příslušníkům, ročně jde o několik 
desítek osob.   

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Osvobození obcí od platby správního poplatku za rušení trvalého 
pobytu bude v případě, že vlastníkem bytu je obec a ta bude 
podávat návrh na zrušení trvalého pobytu. 

C/2.3.3./str. 53 Hlášení změny trvalého pobytu Akceptováno  

Návrh věcného záměru upravuje přihlašování k trvalému pobytu 
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Navrhujeme dopracovat. 

Odůvodnění: 

Při hlášení změny místa trvalého pobytu se občanovi mj. ukládá 
povinnost doložit oprávněnost užívání na základě smlouvy, pokud 
nebude tato skutečnost ověřena ohlašovnou v katastru nemovitostí, 
přičemž je konstatováno, že jednotlivými užívacími tituly 
k nemovitosti jsou např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva nebo 
smlouva o ubytování. Dále je uvedeno, že smlouva nemusí být 
doložena v případě, že se smluvní strany dostaví do místa ohlašovny 
osobně. Toto ustanovení může v praxi umožnit podvodná jednání 
občanů spojená např. se změnou místa trvalého pobytu u občana 
bydlícího v podnájmu. Může např. dojít k situaci, že se na ohlašovnu 
dostaví nájemce bytu s nájemní smlouvou a podnájemce tohoto bytu 
(bez podnájemní smlouvy), přičemž tito poté, co se bez vědomí 
pronajímatele bytu vzájemně smluvili, shodně prohlásí, že pronajímatel 
souhlasí s tím, aby podnájemce byl v jím pronajímaném bytě přihlášen 
k trvalému pobytu. Svaz požaduje, aby i podnájemce měl písemný 
souhlas pronajímatele bytu. 

Za problematickou považujeme i skutečnost, že oprávnění k přihlášení 
k trvalému pobytu a užívání nemovitosti, které bude občan předkládat 
při ohlášení změny místa trvalého pobytu, budou muset vydat všichni 
spoluvlastníci nemovitosti, a to v listinné podobě s úředně ověřeným 
podpisem, pokud se nedostaví osobně na ohlašovnu trvalého pobytu. 
Z praxe máme zkušenost, že někteří vlastníci nemovitostí se zdržují 
v zahraničí, v některých případech je problematické s nimi navázat 
kontakt.  

Z návrhu věcného záměru zákona dále není zřejmé, zda za vlastníka 
nemovitosti v níže uvedených situacích bude považován jeden ze 
spoluvlastníků nebo opět všichni spoluvlastníci, jak tomu má být 
v případě vydávání oprávnění k přihlášení k trvalému pobytu: 

pro podnájmy. Materiál bude doplněn o tabulku, ve které bude 
přehled jednotlivých situací. 

Nebude vyžadován souhlas všech spoluvlastníků. Žádost o sdělení 
údajů o přihlašované osobě aj. může podat i spoluvlastník.  
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- sdělení údajů o přihlašovaných osobách ohlašovnou 
- návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana 
- podání žádosti o výpis občanů hlášených k trvalému pobytu na 

adrese nemovitosti 
- vydávání souhlasu s navýšením počtu členů domácnosti 

Tato připomínka je zásadní. 
Svaz se přiklání k variantě č. I C/2.3.3./54 

Odůvodnění: 

Města a obce ročně pronajmou mnoho bytů a tato povinnost, jejíž 
porušení je navrhováno sankcionovat pokutou až do výše 15000 Kč, 
by byla pro města a obce i samotné ohlašovny neúměrně zatěžující. 
Ne vždy může nájemce bytu mít v úmyslu se v pronajatém bytě 
přihlásit k trvalému pobytu, příkladem jsou pronájmy bytů tzv. 
v obecním zájmu, kdy jsou byty pronajímány nájemcům na základě 
jejich dočasného zaměstnání např. pedagogové na dlouhodobé stáži, 
přičemž ne vždy se jedná o pronájem služebního bytu.   

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K 2.3.4  

Navrhujeme dopracovat. 

Odůvodnění: 

Z návrhu věcného záměru zákona o evidenci obyvatel vyplývá, že 
trvalý pobyt občana na území České republiky bude moci ohlašovna 
trvalého pobytu ukončit až poté, co občan odevzdá svůj občanský 
průkaz – ten musí odevzdat osobně kterékoliv ohlašovně nebo 
zastupitelskému úřadu. 

Jak bude postupovat ohlašovna v situaci, kdy občan zašle sdělení o 

Akceptováno 

 

Pokud je občan nositelem občanského průkazu s údajem o adrese 
trvalého pobytu, je ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu 
(navrženo v novele zákona o občanských průkazech, která je 
v současné době v legislativním procesu). V opačném případě 
nebude nutné odevzdat občanský průkaz. 
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ukončení trvalého pobytu na území České republiky v písemné nebo 
elektronické podobě? Bude s ukončením trvalého pobytu čekat do 
doby, než občan odevzdá svůj občanský průkaz, případně ho vyzývat, 
aby tak učinil?    

Tato připomínka je zásadní. 
K 2.3.6.  

Navrhujeme evidování přechodného pobytu bez omezení lhůtou. 

Současná evidenční koncepce trvalého pobytu neodpovídá 
současným podmínkám, neexistuje totiž mechanismus, který by 
obcím refundoval finanční prostředky, které vynaloží ve svých 
městech a obcích v souvislosti s poskytováním veřejných služeb 
osobám bez trvalého pobytu v daném místě. Pokud se jedná o 
sociálně vyloučené osoby bez trvalého pobytu v místě, je péče o 
ně pro "obec pobytu" velmi finančně náročnou záležitostí. 
Opětovným využitím pojmu "přechodný pobyt" a jeho provázání 
např. se zákonem o rozpočtovém určení daní či zákonem o 
odpadech se docílí toho, aby obce nepřicházely o finanční 
prostředky, které plynou do míst, kde se sociálně vyloučené 
osoby třeba za celý rok ani jednou nevyskytují. Svaz tedy trvá 
na využití tzv. "přechodného pobytu". 

Odůvodnění: 

Stanovení lhůty jednoho roku, po jejímž uplynutí bude automaticky 
ukončen přechodný pobyt je nevyhovující. Např. studenti vysokých 
škol budou v průběhu studia nuceni opakovaně docházet na ohlašovnu 
a dokládat oprávnění k užívání nemovitosti, aby jim byl přechodný 
pobyt prodloužen.  

Tato připomínka je zásadní. 

Rozpor 

Předkladatel ustoupil od zavedení povinnosti hlásit se 
k přechodnému pobytu, a to na základě zásadních připomínek 
uplatněných v mezirezortním připomínkovém řízení. 
Přechodný pobyt byl označen za nadbytečný a zatěžující 
občana. S fakticitou místa pobytu se musí vypořádat 
jednotlivé zvláštní právní předpisy, a to včetně zákona o 
odpadech apod. V případě, že by byla povinnost hlásit se 
k přechodnému pobytu, vyvstal by rozpor s  Ministerstvem 
práce a sociálních věcí, Ministerstvem spravedlnosti, Úřadem 
pro ochranu osobních údajů, Českým telekomunikačním 
úřadem, Veřejnou ochránkyní práv, Zlínským krajem a 
Exekutorskou komorou.  
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K 2.3.6 
Navrhujeme dopracovat v části elektronické čipy. 

Odůvodnění: 
Věcný záměr zákona počítá s tím, že držitel OP s kontaktním 
elektronickým čipem může požádat o zapsání přechodného pobytu do 
tohoto čipu. Pokud občan nebude držitelem OP s čipem, bude mu 
vydáváno potvrzení o přechodném pobytu nebo bude tento údaj pouze 
v základních registrech? 

Není také zřejmé, jakým způsobem bude po ukončení přechodného 
pobytu vymazáván údaj o adrese místa přechodného pobytu 
z kontaktního elektronického čipu na občanském průkazu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že přechodný pobyt se nebude zavádět a adresa pro 
doručování zůstane zachována. 

Občanské 
sdružení 
majitelů domů, 
bytů a dalších 
nemovitostí v ČR 

Vážení,  
dostala se k nám informace o připravovaném zákonu o evidenci 
obyvatel, který zmiňujete na Vašich stránkách. Musíme s politováním 
zkonstatovat, že jsme opět nebyli požádáni o připomínky k 
připravovanému zákonu, který se našich členů zásadním způsobem 
týká. Jsme si jisti, že právě mnohé praktické zkušenosti pronajímatelů 
by bylo vhodné při přípravě nového zákona účelné zapracovat.  
Dovolujeme si proto poslat základní připomínky k tomuto 
připravovanému zákonu alespoň touto cestou.  
Dovedeme si představit účelnost ideálního stavu, kdy se občan zdržuje 
v místě, které orgánu státní správy nahlásil jako své trvalé (či 
přechodné) bydliště. Jistě bychom takovou skutečnost i uvítali např. v 
případě doručování, nejen v případech soudních sporů.  
Zároveň si plně uvědomujeme, že tento ideál má i svůj odraz ve stupni 
svobody občana v té které společnosti (KLDR na straně jedné, USA s 
možnosti ID v podobě pouhého řidičského oprávnění na straně druhé), 
rozměr filozofický, občanský, právní atd.  
Jde však jen o vztah a uloženou povinnost pouze mezi státem a jeho 
občanem, do jehož naplňování nemohou být, pod hrozbou sankcí, 
vtahovány další subjekty.  
Máme samozřejmě výhrady ke skutečnosti, že v případě hlášení 

Vysvětleno 

Na základě jednání k problematice pobytů ze dne 5. 6. 2015 bylo 
rozhodnuto, že zůstane pouze varianta I, ohlašovací povinnost bude 
mít občan, který se hlásí k trvalému pobytu.  

Nikdo nemůže bránit občanům v plnění jejich zákonných 
povinností.  
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trvalého pobytu i přechodného pobytu je počítáno s variantou, že by 
ohlašovací povinnost měl nejen občan, ale i vlastník nemovitosti či 
jiná zodpovědná osoba. Znamenalo by to pro majitele nemovitostí, že 
by měli hlídat u všech svých nemovitostí, zda se občan v tomto místě 
skutečně zdržuje, popřípadě k naplnění této povinnosti ve svých 
domech zřídit nějaké k pověřené osoby z řad prověřených nájemníků?  
Právo nájemce nechat si (velmi jednoduchým způsobem) vyznačit 
údaj o trvalém pobytu v najatém bytě jen s platnou nájemní smlouvou) 
již delší dobu existuje. Včetně skutečnosti, že do tohoto procesu již 
pronajímatel nemůže nijak zasahovat (nevyjadřuje se). Proces 
vyznačení TP je tedy velmi jednoduchý jak pro nájemníka, tak pro 
členy jeho domácnosti. Podle názoru OSMD je tím naplnění záměru 
plně zabezpečeno.  
Na druhé straně proces zrušení údaje o trvalém pobytu (TP) bývalého 
nájemníka, o které požádá pronajímatel – je poměrně velmi zatížen 
zbytečnou byrokracií spojenou s nefunkčností základních principů 
eGovernmentu (např. nutnost prokázání vlastnictví papírovým LV – 
pracoviště údajně nejsou napojena v roce 2015 na databázi KN !?) atd. 
Navíc podmínky pro kladné vyřízení zrušení údaje o TP se velmi liší 
pracoviště od pracoviště odboru evidence obyvatel.  
To vede k tomu, že statisíce bývalých nájemníků má údaj o TP na 
adrese posledního najatého bytu i roky po ukončení takového nájmu. 
Pokusy a jednání zástupců OSMD s legislativním odborem MV ČR na 
téma zjednodušení procesu zrušení nesprávného údaje o TP byly zatím 
neúspěšné.  
Právo občana přihlásit se k trvalému pobytu v místě faktického pobytu 
by mělo být doprovázeno povinností tento trvalý pobyt zrušit v 
momentě, kdy se z místa faktického pobytu odstěhuje. Případné 
podobné smluvní ujednání obsažené v nájemní smlouvě je však ze 
zákona nevynutitelné a je bez možnosti jakýchkoliv sankcí.  
S problémem počtu osob v domácnosti se pronajímatelé setkávají déle 
než 20 let (již např. z důvodu řádného rozpočítávání služeb a nákladů 
spojených s užíváním bytů). Praxe soudů (viz judikát, že dvouroční 
návštěva je stále jen návštěvou) zejména z let 1990 až 2005 však 
spekulativnímu jednání nájemníků jen nahrávala. Členové OSMD 
nezjistili po změně OZ a nové povinnosti nájemníků hlásit nové členy 
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domácnosti žádnou podnětnou změnu v chování nájemníků.  
Považujeme tedy za této situace tristního stavu vymahatelnosti práva 
navržení nové, již sankcionovatelné, povinnosti majitelům (resp. 
správců) za zcela nepřípustné.  
Představa, že majitel bude pro státní správu zjišťovat ve všech 
svých nemovitostech v celé ČR, zda se ten který nájemce či člen 
nájemcovy domácnosti v bytě/domácnosti „zdržuje s úmyslem žít 
tam s výhradou změny okolností trvale“ a podávat o tom 
pravidelné zprávy do datové schránky úřadovny je jen stěží 
představitelná.  
Mimo dále naznačených problémů je třeba zmínit i historickou paměť 
majitelů, kteří byli podobnými úkoly (pod různými tresty) pravidelně 
všemi diktaturami úkolováni. Po 25 letech s tím tedy nově přichází 
státní správa demokratického státu.  
Pravda - sankce jsou navrženy (zatím) jen peněžní, ale i ty jsou v 
podstatě likvidační. Pětimiliónová pokuta pro BD či SVJ – jenž by byla 
tímto krachujícím družstvem následně vymáhána po předsedovi, 
správci atd., který ručí celým svým majetkem (tedy především bytem), 
takovou likvidací jistě je.  
Navíc zmíněný nájemce či člen jeho domácnosti může být nájemcem 
dalších několika bytů či ateliérů (nebo majitelem odpovídajících 
nemovitostí) a je jen na něm, kde si zřídí údaj o TP, popř. o 
navrhovaném přechodném pobytu (PP). „Dotčení správci budov, 
společenství vlastníků jednotek a samotní vlastníci budov“ mohou jen 
teoreticky naplnit navrhovanou povinnost „oznamovat změnu počtu 
občanů“ v té které domácnosti. Je tím správným občanem a tím 
správným místem adresa, kde se dotčený přihlásil na úhradu 
popelnice? Kdy dochází ke změně v počtu domácnosti, která z osob je 
součástí té které domácnosti, jak bude případný oznamovatel zjišťovat 
„údaje o občanech v domácnosti“? Kolikrát se musí občan v tom 
kterém bytě vyspat, aby se došlo k předpokladu, že „má úmysl tam 
žít“? Neuvěřitelné se proto zdají navrhované pokuty pro oprávněnou 
osobu (či snad v budoucnu pro „celou jeho rodinu“?), která neoznámí 
údaje o občanech, kteří se mají přihlásit k trvalému pobytu? Píše se 
rok 1942 či 1984?  
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Naplnění zmíněných pojmů svobodným občanem, využití jeho 
práva (či naplnění uložené povinnosti) je pak jen a jen na jeho 
uvážení a odpovědnosti, kterou nelze na nikoho přenášet! 

 
 
V Praze dne 1. července 2015 
 
Vypracoval:          Podpis: …………………………… 
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	Je nutno dopracovat vztah mezi ISEO a ROB. 
	Tato připomínka je zásadní.
	ISEO je v současné době nejvíce využívaným agendovým informačním systémem. To je špatně, neboť neustále propojování mezi jednotlivým AIS jen zatěžuje eGovernement. Přetrvávají pochyby, zda ROB nebyl špatně navržen, neboť obsahuje málo údajů, které AIS rutinně využívají. Proto by předkladatel měl analysovat, které osobní údaje jsou z ISEO nejčastěji předávány a tyto rubriky doplnit do ROB tak, aby ROB stačil na drtivou většinu identifikací.

	Je nezbytné opravit logiku bydliště a místa trvalého pobytu. 
	Tato připomínka je zásadní.
	Bydliště je nyní nově definováno přímo zákonem, a to v § 80 odst. 1 věta první NOZ: „Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu.“ Tento faktický stav by měl být primární a místo trvalého pobytu od něj odvozeno. Místo toho osnova setrvává na ne zcela dobře pochopeném pozůstatku domovského práva v zákoně 105/1863 ř. z., které bylo zrušeno zákonem č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva, tedy konkrétně na policejním hlášení bydliště.
	Proto by se vždy mělo vycházet z bydliště, jehož adresa se osvědčuje občanským průkazem, přičemž v případě rozporu mezi faktickým a zapsaným stavem by po dokazování měl dostat přednost faktický stav. Tento princip již funguje v občanském soudním řízení, neboť podle § 85 odst. 1 OSŘ je obecným soudem žalovaného ten soud, v jehož obvodu má žalovaný bydliště.

	Institut místa trvalého pobytu je nezbytné přejmenovat. Tato připomínka je zásadní.
	Podle §§ 65 až 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, je trvalým pobytem druh pobytu cizince. Je tedy zcela nevhodné obdobné označení používat pro naprosto odlišný institut – evidované bydliště. To by mělo být označeno přívlastkem, např. „zapsané bydliště“, čímž se zdůrazní i jeho odvozenost od bydliště.

	Povinnost hlásit změnu trvalého pobytu na p. 40 by měla být nahrazena povinností zastižitelnosti. Tato připomínka je zásadní.
	Evidované bydliště není samoúčel. Jeho primární funkcí je, aby stát věděl, kde může člověka zastihnout, především pro doručování písemností. Proto by se neměla stanovovat policejní povinnost hlášení změny bydliště, ale povinnost dosažitelnosti.

	Institut fiktivního pobytu (p. 51 sq.) by měl být zrušen. Tato připomínka je zásadní.
	Jak předkladatel stanoví na p. 51: „Občanovi narozenému na území České republiky vznikne ve většině případů trvalý pobyt ze zákona na adrese trvalého pobytu matky, popř. otce.“ To by mělo být zobecněno na všechny lidi.
	Takto určené evidované bydliště by mělo být změněno pouze v případě, že úřad pro evidenci obyvatel hodnověrně zjistí, že jeho bydliště je jinde. Institut fiktivního pobytu tedy není třeba.

	V hlášení změny trvalého pobytu (p. 53 sq.) ÚOOÚ požaduje variantu I. To samé platí pro přechodný pobyt (p. 61). Tato připomínka je zásadní.
	Zapsat si své bydliště by mělo být věcí každého bydlícího. Přesouvat tuto povinnost na pronajímatele je nežádoucí.

	Institut přechodného pobytu je zbytný a měl by být čistě dobrovolný. Tato připomínka je zásadní.
	Je neúčelné tento právní institut obnovovat, natož povinně. Stejně tak je neúčelné ho zákona omezovat na rok. Quasidomicil se od domicilu liší tím, že je sekundární, nikoliv tím, že má fixně stanovenou dobu. Předkladatel si je toho vědom, takže umožňuje prodloužení přechodného pobytu, ale na pouze na základě byrokratických požadavků.
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