
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Pavla Blažka, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání 

zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech  

a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), 

 ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 19) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 22. prosince 2017 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o změně některých zákonů 

(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem 

nesouhlas, a to zejména z těchto důvodů: 

1. Vláda upozorňuje, že údaj o adrese místa trvalého pobytu občana má pouze evidenční 

charakter, zákon o evidenci obyvatel neukládá občanovi povinnost se fakticky zdržovat 

na adrese trvalého pobytu a že z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají občanovi 

žádná práva k objektu ani vůči vlastníkovi nemovitosti. 

2. Stávající právní úprava umožňuje vlastníku objektu (domu nebo bytu) bránit se 

proti přihlášení osoby k trvalému pobytu v objektu, který vlastní, proti jeho vůli. 

Na základě § 10 odst. 7 zákona o evidenci obyvatel je totiž vlastník o přihlášení povinně 

informován a v případě, že s přihlášením k trvalému pobytu nesouhlasí a užívací právo 

občana k objektu zaniklo, může podat návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu 

občana.  

3. Navrhovaná právní úprava de facto ztíží přihlašování se k trvalému pobytu a mohla by 

vést k nežádoucímu zvýšení počtu občanů hlášených na adrese sídla ohlašovny. 

4. Tendence k posílení dichotomie mezi reálným a ohlášeným trvalým pobytem by mohla 

mít negativní dopad i na rychlost a efektivnost správních a soudních řízení, neboť 

kritérium místa trvalého pobytu je užíváno řadou procesních předpisů pro určení místní 

příslušnosti vykonavatelů veřejné správy, tj. správních orgánů, a místo trvalého pobytu 

představuje rovněž jedno z určujících kritérií při doručování písemností účastníkům 

správních a soudních řízení [§ 20 odst. 1 správního řádu a § 46b písm. a) občanského 

soudního řádu].  
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5. Vláda rovněž upozorňuje na nevhodně zvolenou terminologii, která by mohla v praxi vést 

k nejasnostem až zmatkům. Novelizované ustanovení jednak nerespektuje terminologii 

zavedenou v zákoně o evidenci obyvatel („ohlášení změny místa trvalého pobytu“), 

jednak pracuje se dvěma druhy souhlasů (souhlas oprávněné osoby a souhlas vlastníka 

s tím, aby oprávněná osoba udělila souhlas), což vláda považuje minimálně za zbytečně 

komplikované. 

6. Na závěr vláda považuje za nutné upozornit, že zpracování návrhu zákona po stránce 

legislativně technické neodpovídá zavedené legislativní praxi, přičemž jako příklad uvádí 

zejména formulaci úvodní věty článku I.  
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