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V. 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ 
SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 

 
Změna zákona o České obchodní inspekci 

 
§ 13a  

 
 (1) Česká obchodní inspekce využívá při plnění úkolů souvisejících s její činností jako 
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů údaje  
 
a) ze základního registru obyvatel, 
 
b) z informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) z informačního systému cizinců. 
 
 (2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) datum úmrtí, 
 
d) adresa místa pobytu. 
 
 (3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) datum úmrtí, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky. 
 
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) druh a adresa místa pobytu, 
 
d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
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e) datum úmrtí. 
 
 (5) Z údajů podle odstavců 2 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícímu současný stav. 
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Změna zákona o státní památkové péči 
 

§ 43a  
 
 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, celní úřad, Kancelář 
prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové péče 
využívají ze základního registru obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto 
referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, celní úřad, Kancelář 
prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové péče 
využívají z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto 
zákona tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-
li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, 
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místo a stát, kde se narodil, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, celní úřad, Kancelář 
prezidenta republiky, Ministerstvo kultury a odborná organizace státní památkové péče 
využívají z informačního systému cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto 
údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna horního zákona 
 

§ 42  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu životního 
prostředí pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
 

§ 46a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému báňskému 
úřadu a obvodním báňským úřadům pro výkon jejich působnosti 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum narození, 
 
d) adresa místa pobytu. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) druh a adresa místa pobytu, 
 
d) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  
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Změna zákona o geologických pracích  
 

§ 18   
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu životního 
prostředí pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.  
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o právu petičním 
 

§ 6  
 
 Vzešla-li petice ze shromáždění,1) platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 tohoto zákona 
s tím, že musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; 
petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění. 
 

§ 6a 
 

  (1) Ministerstvo vnitra umožní k sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni 
a doručení petice státnímu orgánu využít nástroj pro sestavování elektronických petic 
podle zákona upravujícího správu voleb (dále jen „nástroj“). 

 
(2) Úlohu podpisu občana pod peticí plní v nástroji prohlášení o podpoře petice 

potvrzené občanem s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného 
v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň na úrovni záruky 
značná.  

 
(3) Údaje vedené v nástroji o petici a o počtu podpisů občanů pod peticí jsou 

veřejně přístupné. 
 
(4) Ministerstvo vnitra umožní tomu, kdo petici v nástroji sestavil, obstarat si 

elektronický výpis ze zápisu o petici obsaženého v nástroji. Elektronický výpis obsahuje 
údaje o občanech, kteří petici svým podpisem podpořili, stanovené v ustanovení § 4 
odst. 1 a údaje stanovené pro podpisové archy v ustanovení § 4 odst. 2.  

 
(5) Ministerstvo vnitra rozhodne o zrušení petice sestavené v nástroji, která 

odporuje ustanovení § 1 odst. 3 nebo 4. Vydání rozhodnutí může být prvním úkonem 
v řízení. Proti rozhodnutí není rozklad přípustný. 
____________________  
1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím   
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Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd 
 

§ 23c 
 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely ověřování údajů 
o fyzických osobách, které jsou účastníky restitučního řízení a současně státními občany 
České republiky,  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum narození, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.  
 
 (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 
 
 (5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích 
 

§ 64  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
 
 (1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 
obyvatel tyto údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo 
a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí, 
 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají 
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o místních poplatcích 
 

§ 16  
 
 (1) Obecní úřad a krajský úřad využívají pro účely řízení o místních poplatcích 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z informačního systému cizinců. 
 
 (2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) adresa místa trvalého pobytu, 
 
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
h) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresa místa pobytu zákonných 
zástupců. 
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 (4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
g) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 
 

§ 15a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu financí 
pro účely zjišťování a ověřování údajů o fyzických osobách potřebných pro posouzení 
oprávněnosti uplatněného nároku na finanční náhradu podle § 1 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
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nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
h) datum a místo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“), datum nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku 
partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený 
za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 
 
i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) druh a adresa místa pobytu, 
 
g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
h) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti 
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 
 
i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
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j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
 

§ 1a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Inspekci  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený 
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky 
 

§ 1a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Státnímu fondu 
životního prostředí 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
 

§ 8 
 

 (1) Ministerstvo registraci odmítne, jestliže stanovy strany a hnutí jsou v rozporu s § 1 
až 5 a § 6 odst. 3 a 4. Jinak provede registraci. 
 
 (2) Ministerstvo provede registraci nebo rozhodne o jejím odmítnutí do 15 dnů ode 
dne zahájení řízení o registraci. 
 
 (3) Provede-li ministerstvo registraci, zašle ve lhůtě uvedené v odstavci 2 zmocněnci 
přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace, a druhé 
vyhotovení stanov se s vyznačením registrace vloží do spisu. 
 
 (4) Nebylo-li zmocněnci přípravného výboru do 30 dnů od zahájení řízení o registraci 
doručeno rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace, strana a hnutí vzniknou dnem 
následujícím po uplynutí této lhůty; tento den je dnem registrace. Na žádost zmocněnce 
přípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den 
registrace. 
 
 (5) Přípravný výbor může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí 
registrace podat u příslušného soudu opravný prostředek.2a) K přezkoumání je příslušný 
Nejvyšší soud České republiky. 
 
 (6) Pravomocné rozhodnutí soudu, kterým se ruší rozhodnutí ministerstva o odmítnutí 
návrhu na registraci, tuto registraci nahrazuje. Na žádost zmocněnce přípravného výboru mu 
ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace. 
 
 (7) Registraci provede ministerstvo zápisem strany a hnutí do rejstříku stran a hnutí. 
 
 (8) Pro výkon státní správy na úseku sdružování v politických stranách a v politických 
hnutích může ministerstvo využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel 
v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa pobytu a dat narození. 

 
§ 9 

 
Rejstřík stran a hnutí 

 
 (1) Rejstřík stran a hnutí vedený ministerstvem je veřejný seznam, do kterého se 
zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje týkající se stran a hnutí. Jeho součástí je 
sbírka listin obsahující stanovy, usnesení o ustavení orgánů, usnesení o změně stanov 
a usnesení o zrušení strany a hnutí. Rejstřík stran a hnutí je každému přístupný. Každý má 
právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na požádání vydá ministerstvo úřední 
potvrzení o zápisu nebo o tom, že zápis není proveden. 
 
 (2) Do rejstříku stran a hnutí se zapisují tyto údaje: 
 
a) název, zkratka a sídlo strany a hnutí s uvedením dne a čísla registrace, 
 
b) den registrace změny stanov, 
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c) zánik strany a hnutí s uvedením dne a právního důvodu výmazu. 
 
 (3) Do rejstříku stran a hnutí se dále vyznačují tyto údaje: 
 
a) identifikační číslo osoby přidělené straně nebo hnutí; identifikační číslo osoby poskytne 
správce základního registru osob1), 
 
b) jméno, příjmení, datum narození a adresa místa pobytu osob, které jsou statutárním 
orgánem strany a hnutí nebo jeho členy, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem strany 
a hnutí, 
 
c) pozastavení činnosti strany a hnutí, 
 
d) zrušení strany a hnutí, 
 
e) vstup do likvidace včetně jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu likvidátora, 
 
f) zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, 
rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo 
insolvenčního správce. 
 
 (4) Do rejstříku stran a hnutí se zapíše nebo vyznačí také změna nebo zánik 
skutečností podle odstavců 2 a 3. 
 

§ 19m 
 
 (1) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle tohoto 
zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle tohoto 
zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle tohoto 
zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje: 
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a) jméno, případně jména, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
e) státní občanství. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
____________________  
1) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
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Změna zákona o stanovení některých předpokladů  
pro výkon funkcí ve státních orgánech 

 
§ 9a 

 
 (1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá Ministerstvo vnitra 
ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 
zvláštního právního předpisu, údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky 
nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa 
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá Ministerstvo vnitra 
z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. 
 
 (3) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna živnostenského zákona 
 

§ 60  
 
 (1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy vedeným 
v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje 
statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem 
jsou přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem 
živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou 
krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 až 5 a obecní živnostenské 
úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 až 5. Obecní živnostenské úřady do tohoto 
informačního systému ukládají dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto 
zákonem uvedené v § 46 odst. 7.  
 
 (2) Do živnostenského rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:  
 
a) identifikační údaje, a to u  
1. fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa 
bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li 
obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla,  
2. zahraniční fyzické osoby údaje uvedené v bodě 1 a dále též adresa místa pobytu v České 
republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění jejího odštěpného závodu v České 
republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,  
3. právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a údaje 
uvedené v bodech 5 a 6 týkající se členů jejího statutárního orgánu,  
4. zahraniční právnické osoby údaje uvedené v bodě 3 a dále též označení a adresa 
odštěpného závodu umístěného v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se 
vedoucího tohoto odštěpného závodu,  
5. fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou 
oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, 
příjmení, titul nebo vědecká hodnost, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území 
České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku 
funkce,  
6. právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firma nebo název, adresa 
sídla, identifikační číslo osoby, datum vzniku a zániku funkce,  
7. vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká 
hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky 
a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, 
datum vzniku a zániku funkce,  
8. odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa 
bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území 
České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum ustanovení a ukončení 
výkonu jeho funkce,  
 
b) předmět podnikání,  
 
c) druh živnosti,  
 
d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů 
a mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. c) a d), včetně identifikačního čísla 
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provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 6,  
 
e) doba platnosti živnostenského oprávnění,  
 
f) datum vzniku živnostenského oprávnění,  
 
g) doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,  
 
h) datum zániku živnostenského oprávnění,  
 
i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,  
 
j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu 
řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu 
nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení 
insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela 
nepostačující,  
 
k) vstup právnické osoby do likvidace,  
 
l) překážky provozování živnosti podle § 8,  
 
m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány 
v souvislosti s podnikáním, s výjimkou pokut uložených příkazem na místě,  
 
n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2 písm. 
e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4] a podmínkám provozování živnosti (§ 27),  
 
o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně,  
 
p) osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se 
zapisují přiměřeně podle písmene a),  
 
q) nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,  
 
r) adresa pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) a podle § 45 odst. 3 písm. h).  
 
 (3) Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými 
v odstavci 2, pokud není dále stanoveno jinak. Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem 
v části tvořené  
 
a) údaji uvedenými v odstavci 2 písm. m) a r), údaji o bydlišti a místě pobytu na území České 
republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly,  
 
b) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního 
živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části 
živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části 
živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění,  
 
c) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 v případě nesplnění podmínek provozování živnosti 
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podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,  
 
d) dokumenty uloženými podle odstavce 1.  
 
 (4) Živnostenský úřad poskytuje  
 
a) údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu, 
pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými 
právními předpisy,  
 
b) údaje uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) osobě, která prokáže právní zájem, a to v rozsahu 
uvedeném v odstavci 5 písm. b) až d).  
 
 (5) Na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za 
podmínek uvedených v odstavci 4 o jedné osobě identifikované v žádosti z živnostenského 
rejstříku  
 
a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,  
 
b) úplný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2,  
 
c) částečný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,  
 
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý 
zápis není.  
 
 (6) Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu 
v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační 
údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla 
a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění 
provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel 
nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.  
 
 (7) Žádost o poskytnutí sestavy podle odstavce 6 je možné podat u úřadu příslušného 
podle § 71 odst. 5 tohoto zákona; žádost musí kromě náležitostí podání stanovených správním 
řádem obsahovat rozsah požadované sestavy.  
 
 (8) Sestava podle odstavce 6 se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li 
požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. Pokud 
živnostenský úřad žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydá ve lhůtě podle věty první, 
případně věty druhé, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti.  
 
 (9) Jiné údaje než údaje uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 se neposkytují, pokud tento 
zákon nestanoví jinak.  
 
 (10) Údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku Živnostenský úřad České 
republiky zpřístupňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto 
údajům. Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku podle odstavce 5 písm. b) se rovněž 
vydávají jako ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zákona 
upravujícího informační systémy veřejné správy. Údaje z živnostenského rejstříku poskytuje 
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Živnostenský úřad České republiky orgánům uvedeným v § 48, orgánům podle jiného 
právního předpisu a správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, 
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně jiným dohodnutým 
způsobem. Při předávání údajů podle § 45a a § 45b se postupuje obdobně.  
 
 (11) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Živnostenskému 
úřadu České republiky, krajským a obecním živnostenským úřadům pro potřeby řízení před 
těmito úřady podle tohoto zákona, pro potřeby vedení živnostenského rejstříku a pro výkon 
jejich kontrolní působnosti podle jiných právních předpisů 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,  
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (12) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) druh a číslo identifikačního dokladu, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (13) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo 
a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
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g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
h) omezení svéprávnosti.  
 
 (14) Poskytovanými údaji podle odstavce 11 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození,  
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát narození, 
 
e) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 
 
f) státní občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
j) omezení svéprávnosti, 
 
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky,  
 
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 
den, který subjekt údajů nepřežil.  
 
 (15) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (16) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít a uchovávat vždy jen 
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků 
 

§ 16a  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  
 
 (1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 
obyvatel tyto údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo 
a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí, 
 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají 
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o obecní policii 
(ve znění sněmovního tisku 550) 

 
§ 11a 

 
 (1) Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo 
zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů 
 
a) policie o 
1. hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, 
2. odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových 
vozidel, 
3. totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1 až 3 nebo omezeny 
na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu, 
4. totožnosti cizinců, 
 
b) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o 
1. totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce 
spáchán přestupek, 
2. řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce, 
3. osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle zvláštního 
právního předpisu8a), 
4. totožnosti osoby, vůči níž obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona, 
 
c) obecních úřadů o 
1. psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa, 
o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění 
kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů, 
2. povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce, 
3. povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném 
k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, 
 
d) evidence občanských průkazů o  
1. digitálně zpracované podobě občana, kterého strážník vyzval, aby prokázal svoji totožnost,  
2. číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 
průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení, 
 
e) ministerstva nebo policie: 
1. základního registru obyvatel, 
2. agendového informačního systému evidence obyvatel, 
3. agendového informačního systému cizinců, 
4. registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak 
nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v bodech 2 a 3, 
 
f) d) Rejstříku trestů, a to z evidence přestupků. 
 

(2) Obecní policie je dále v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto 
nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů od orgánů veřejné moci 
o spáchaných přestupcích z jiných evidencí. 
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 (3) Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat ze základního registru 
obyvatel tyto referenční údaje:  
a) příjmení, rodné příjmení,  
b) jméno, popřípadě jména,  
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 
zvláštního právního předpisu,  
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil,  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 

(4) Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje:  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  
b) datum narození,  
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,  
d) rodné číslo,  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
f) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle zvláštního právního předpisu,  
g) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-
li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, 
místo a stát, kde se narodil,  
h) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce,  
i) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání. 
 
 (5) Při plnění svých úkolů může obecní policie mimo údajů obsažených v základním 
registru obyvatel vyžadovat z informačního systému cizinců tyto údaje:  
a) číslo a platnost oprávnění k pobytu,  
b) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,  
c) omezení svéprávnosti,  
d) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území 
České republiky,  
e) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání.  
 

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke ztotožnění osoby a v rozsahu splnění daného úkolu. Jestliže 
vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze v rozsahu 
nezbytně nutném ke ztotožnění osoby podle § 12 odst. 1. Dokumentace každého použití údajů 
podle odstavců 2 až 5 se uchovává po dobu nejdéle 3 let.  
 

(8) (3) Dožádaný orgán, který požadované údaje ve svém informačním systému vede, 
je povinen je obecní policii poskytnout, pokud mu v tom nebrání plnění nebo dodržování 
povinností podle zvláštních předpisů. V případě, že na straně obecní policie a dožádaných 
orgánů podle odstavce 1 jsou splněny technické a bezpečnostní podmínky, lze v případě, že 
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dožádaný orgán je zároveň správcem informačního systému, údaje poskytnout způsobem 
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. 
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Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
 

§ 11a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje České správě 
sociálního zabezpečení a dalším orgánům sociálního zabezpečení pro výkon jejich působnosti  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví a jeho změna, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území 
k narození došlo, 
 
e) rodné číslo a jeho změny, 
 
f) státní občanství a údaje o datu nabytí a pozbytí státního občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
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h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) údaje uvedené v písmenech a), b) a e) u otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce 
nebo opatrovníka, a dítěte včetně osvojeného dítěte, 
 
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství a registrovaného partnerství, 
 
l) údaje uvedené v písmenech a), b) a e) u manžela a registrovaného partnera, a to i v případě 
manžela nebo registrovaného partnera, který zemřel, 
 
m) u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní a nové 
rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů a datum 
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
 
n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví a jeho změna, 
 
d) místo a stát narození, 
 
e) rodné číslo a jeho změny, 
 
f) státní občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
j) omezení svéprávnosti, 
 
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
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republiky, 
 
l) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství a registrovaného partnerství a 
údaje uvedené v písmenech a), b) a e) u manžela a registrovaného partnera, a to i v případě 
manžela nebo registrovaného partnera, který zemřel, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo 
nebylo přiděleno, datum narození, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo 
opatrovníka a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo 
opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum a místo 
narození, 
 
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
r) u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní a nové 
rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů a datum 
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
 
s) jméno, popřípadě jména, a příjmení 
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu 
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen 
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří 
jsou cizinci, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) den, měsíc a rok narození, 
 
c) místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození, 
 
d) rodné číslo a jeho změny. 
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 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 

§ 85 
 

Prokazování některých dob 
 
 (1) V řízení ve věcech důchodového pojištění se prokazují 
 
a) doba vojenské služby potvrzením vydaným příslušným vojenským orgánem, 
 
b) doba odbojové činnosti a polní služby potvrzením vydaným příslušným vojenským 
orgánem, 
 
c) doba pobytu v cizině, po kterou žena doprovázela svého manžela, který působil jako 
zaměstnanec v zahraničí nebo expert v zahraničí, potvrzením zaměstnavatele, který vyslal 
manžela ženy do zahraničí, 
 
d) doba výkonu civilní služby potvrzením orgánu státní správy, který vydal povolávací příkaz 
k nastoupení civilní služby, 
 
e) doba nezaměstnanosti před 1. lednem 1996 potvrzením orgánu státní správy, který občana 
vedl jako uchazeče o zaměstnání, 
 
f) doba studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách v cizině rozhodnutím 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o tom, že studium na těchto školách je 
postaveno na roveň studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České 
republice, 
 
g) doba studia na zahraničních vysokých školách, uskutečňovaného na území České 
republiky, rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o tom, že uvedené 
studium je pro účely důchodového pojištění postaveno na roveň studia na vysokých školách 
v České republice, 
 
h) doba studia ve vysokoškolském studijním programu zahraniční vysoké školy, 
uskutečňovaném na území České republiky tuzemskou právnickou osobou na základě její 
dohody s danou zahraniční vysokou školou, rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy o tom, že uvedené studium je pro účely důchodového pojištění postaveno 
na roveň studia na vysokých školách v České republice. 
 
 (2) Doby péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12 se prokazují rozhodnutím 
okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče. Návrh na zahájení řízení 
podle předchozí věty se podává na předepsaném tiskopisu; tento návrh lze podat nejdříve 
po skončení uvedené péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání 
důchodu. Návrh na zahájení řízení podle věty první může podat i pozůstalý, který uplatňuje 
nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po občanu, který pečoval o osoby uvedené 
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v § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 nebo 12. Okresní správa sociálního zabezpečení předkládá 
České správě sociálního zabezpečení stejnopis rozhodnutí uvedeného ve větě první, a to do 8 
dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (3) Výchovu dítěte a péči o dítě do 4 let věku v období před 1. červencem 2007 
dokládá žena, která z důvodu výchovy dítěte uplatňuje nárok na nižší důchodový věk a žádá 
o zápočet doby péče o takové dítě, svým čestným prohlášením a rodným listem dítěte nebo 
jiným dokladem o vztahu k dítěti, a to při uplatnění žádosti o důchod; rodný list se 
nepředkládá, lze-li údaj o vztahu k dítěti zjistit z informačního systému veřejné správy. 
 
 (4) Doba péče o dítě do 4 let věku po 30. červnu 2007 se dokládá čestným 
prohlášením při uplatnění žádosti o důchod a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem 
o vztahu k dítěti; rodný list se nepředkládá, lze-li údaj o vztahu k dítěti zjistit 
z informačního systému veřejné správy. Čestné prohlášení se podává na předepsaném 
tiskopise. V čestném prohlášení se uvádí 
 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte60c) a jeho rodné číslo, 
 
b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo osoby, na jejíž osobní péči bylo dítě 
převážně odkázáno, a její vztah k dítěti, 
 
c) jméno, popřípadě jména a příjmení druhého rodiče dítěte, je-li znám, a jeho rodné číslo, 
 
d) doba a rozsah péče o dítě, 
 
e) sdělení, zda ve stejné době o dítě pečovala i jiná osoba, a v kladném případě jméno, 
popřípadě jména a příjmení a rodné číslo této osoby, její vztah k dítěti a doba a rozsah péče 
této jiné osoby o dítě. 
 
 (5) K prokázání doby pojištění lze použít čestného prohlášení nejméně 2 svědků 
a žadatele o důchod nebo o úpravu důchodu, nelze-li tuto dobu prokázat jinak. 
 
 (6) Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení podle § 6 odst. 4 písm. a) bodu 
12 se považuje za podklad pro rozhodnutí orgánu příslušného rozhodovat o dávce 
důchodového pojištění, jestliže bylo vydáno po podání žádosti o tuto dávku; toto rozhodnutí 
se účastníku řízení nedoručuje a je obsaženo v rozhodnutí o dávce důchodového pojištění. 
_____________ 
60c) § 20 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb. 
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Změna zákona o bankách 
 

§ 38ae 
 

(1) Banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb jsou 
oprávněni zřídit a spravovat informační systém, který bance, pobočce zahraniční banky nebo 
poskytovateli identifikačních služeb umožňuje využívat údaje vedené v informačním systému 
veřejné správy, včetně údajů vedených v základním registru (dále jen „systém pro využívání 
údajů“). 

 
(2) Systém pro využívání údajů musí splňovat podmínky pro realizaci vazeb mezi 

informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle zákona 
o informačních systémech veřejné správy. 

 
(3) (2) Systém pro využívání údajů musí umožnit dálkové a nepřetržité vyhodnocování 

záznamů o poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů podle zvláštního 
právního předpisu38). 

 
(4) Ministerstvo vnitra kontroluje, zda systém pro využívání údajů splňuje podmínky 

podle odstavce 2. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že systém pro využívání údajů nesplňuje 
podmínky podle odstavce 2, vyzve banku, pobočku zahraniční banky nebo poskytovatele 
identifikačních služeb, aby v jím stanovené lhůtě zjednaly nápravu. Tato lhůta nesmí 
přesáhnout 6 měsíců. 

 
(5) Ministerstvo vnitra může v případě, že systém pro využívání údajů ohrožuje 

referenční rozhraní podle zákona o informačních systémech veřejné správy, znemožnit 
využívání údajů prostřednictvím tohoto systému do doby, než bude zjednána náprava. 

 
(6) Ustanovení zákona o základních registrech upravující identifikátory fyzických 

osob a právnických osob a kód agendy, s výjimkou pravidla o identifikaci fyzické osoby 
v jednotlivé agendě pouze jedním agendovým identifikátorem, se pro banku, pobočku 
zahraniční banky nebo poskytovatele identifikačních služeb použijí obdobně. Agendový 
identifikátor fyzické osoby jednoznačně přiřazený záznamu o fyzické osobě v systému pro 
využívání údajů se odvozuje rovněž z identifikátoru soukromoprávního uživatele údajů podle 
zákona o základních registrech přiděleného bance, pobočce zahraniční banky nebo 
poskytovateli identifikačních služeb.  

 
(7) Ustanovení zákona o základních registrech upravující registraci orgánu veřejné 

moci pro výkon agendy se pro banku, pobočku zahraniční banky nebo poskytovatele 
identifikačních služeb použijí obdobně. 
 

§ 38af 
 

(1) Banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb jsou 
oprávněni k plnění svých povinností stanovených právním předpisem využívat 
prostřednictvím systému pro využívání údajů údaje 
 
a) ze základního registru obyvatel, 
 
b) z informačního systému evidence obyvatel, 
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c) z informačního systému cizinců, 
 
d) z informačního systému evidence občanských průkazů a 
 
e) z informačního systému evidence cestovních dokladů. 

 
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 

 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) adresa místa pobytu,  
 
c) datum, místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a 
stát, kde se narodil, 
 
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v 
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 
nepřežil, 
 
e) státní občanství a 
 
f) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů. 
 

(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu 
 
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo 
zastoupení členem domácnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který smlouvu nebo 
zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti 
včetně čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku 
zastoupení členem domácnosti, 
 
i) datum úmrtí a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



44 
 

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 

(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát nebo okres narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa pobytu, 
 
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího 
a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, 
 
i) datum úmrtí a 
 
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 

 
(5) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 

 
a) číslo občanského průkazu, 
 
b) datum vydání občanského průkazu, 
 
c) označení úřadu, který občanský průkaz vydal a 
 
d) datum skončení platnosti občanského průkazu. 
 

(6) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou 
 
a) číslo a druh cestovního dokladu, 
 
b) datum vydání cestovního dokladu, 
 
c) datum skončení platnosti cestovního dokladu a 
 
d) označení orgánu, který cestovní doklad vydal. 

 
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců, 
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informačního systému evidence občanských průkazů nebo informačního systému evidence 
cestovních dokladů, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

 
(8) Z údajů uvedených v odstavcích 2 až 6 lze v konkrétním případě využít vždy jen 

takové údaje, které jsou v dané věci nezbytné. 
 

(9) (7) Využíváním údajů podle odstavce 1 není dotčeno oprávnění banky, pobočky 
zahraniční banky nebo poskytovatele identifikačních služeb využívat údaje z informačních 
systémů veřejné správy na základě souhlasu klienta podle zvláštních právních předpisů.“. 
_____________ 
38) Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní 
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o ochraně přírody a krajiny 
 

§ 75a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany 
přírody 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky 
 

§ 6a 
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu kultury 
pro výkon autorských majetkových práv Fondem za účelem doložení skutečnosti, že tato 
práva připadla státu, o zemřelých autorech, popřípadě nositelích těchto práv 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
narodil, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
f) datum a místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, 
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h) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, 
místo a okres narození, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
 

§ 18b  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany 
zemědělského půdního fondu 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 
kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna notářského řádu 
 

ČÁST DESÁTÁ 
 

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A Z AGENDOVÝCH 
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Oddíl 1 

 
Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z agendových informačních systémů 

 
§ 109a  

 
 Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního 
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční 
údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 

§ 109b  
 
 (1) Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního 
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému evidence obyvatel 
tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
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f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
h) schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, 
který smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, 
příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho 
narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li 
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, 
 
i) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky, 
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-
li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla, 
 
j) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, 
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení registrovaného partnerství, 
 
l) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela nebo 
registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která 
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného 
partnera a datum jeho narození, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li 
dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte 
a datum jeho narození, 
 
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
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 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 
současný stav. 
 
 (3) Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního 
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z registru rodných čísel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
 
d) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát, 
na jehož území se narodil. 
 

§ 109c 
 
 (1) Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního 
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) omezení svéprávnosti, 
 
i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 
stav. 
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§ 109d 
 
 Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního 
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému evidence občanských 
průkazů o občanských průkazech a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup 
tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
d) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 
 
e) datum vydání občanského průkazu, 
 
f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, 
 
g) datum skončení platnosti občanského průkazu, 
 
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu. 
 

§ 109e  
 
 Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního 
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému evidence cestovních 
dokladů o cestovních dokladech a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup 
tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo, 
 
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození, 
 
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 
 
d) datum vydání cestovního dokladu, 
 
e) datum převzetí cestovního dokladu, 
 
f) datum skončení platnosti cestovního dokladu, 
 
g) označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 
 
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání 
a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu 
a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. 
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§ 109f 
 
 Z využívaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 

Oddíl 2 
 

Oddíl 1 
 

Ochrana osobních údajů v řízení o pozůstalosti 
 

§ 109g 
 
 (1) Soud, který pověřil notáře provedením úkonů v řízení o pozůstalosti jako soudního 
komisaře, sleduje, zda notář zpracovává osobní údaje při provádění těchto úkonů v souladu 
s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Zjistí-li nedostatky, vyrozumí 
o tom příslušného notáře a uvede, jak je napravit. 
 
 (2) Soud, který pověřil notáře provedením úkonů v řízení o pozůstalosti jako soudního 
komisaře, přijímá podněty týkající se zpracování osobních údajů notářem a informuje 
o způsobu jejich vyřízení toho, kdo podnět učinil, tak, aby předcházel ohrožení 
 
a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání 
trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, 
 
b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, 
 
c) ochrany utajovaných informací, nebo 
 
d) oprávněných zájmů třetí osoby. 
 

§ 109h 
 
 Ustanovení čl. 12 až 22 a v jim odpovídajícím rozsahu čl. 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/6796)se ve vztahu k osobním údajům, které jsou zpracovávány 
notáři při provádění úkonů soudního komisaře v řízení o pozůstalosti nepoužijí, je-li to 
nezbytné pro zajištění 
 
a) předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu 
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku 
a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, 
 
b) ochrany nezávislosti soudů a soudců, 
 
c) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod jiných osob, nebo 
 
d) vymáhání soukromoprávních nároků. 
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Oddíl 3 
 

Oddíl 2 
 

Ochrana osobních údajů při notářské a další činnosti 
 

§ 109i 
 

 (1) Komora je oprávněna zpracovávat osobní údaje pro účely vedení, správy a provozu 
evidence, seznamu nebo Rejstříku zástav. 
 
 (2) Notářské komory a Komora jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje pro účely 
evidence notářů, notářských kandidátů a notářských koncipientů a pro plnění dalších 
povinností stanovených tímto zákonem. 
 
 (3) Notář je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby 
výkonu notářské činnosti, další činnosti podle § 3, jiné činnosti podle § 4 a pro účely vedení 
evidenčních pomůcek. 
____________________  
2) Např. občanský soudní řád. 
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  
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Změna zákona o užitných vzorech 
 

§ 20b  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
 
 (1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 
obyvatel tyto údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo 
a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí, 
 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají 
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 
 

§ 23a  
 
 (1) Vězeňská služba může zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro plnění 
jejích úkolů. Osobní údaje může zpracovávat i k jinému účelu, než pro který byly původně 
shromážděny. 
 
 (2) Vězeňská služba může předávat nebo zpřístupňovat osobní údaje orgánům 
příslušným k předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, 
výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. Osobní údaje z evidence 
osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody 
předává nebo zpřístupňuje na žádost též 
 
a) soudům a státním zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti, 
 
b) ministerstvu a Rejstříku trestů, 
 
c) orgánům veřejné moci, pokud je potřebují pro svou činnost, a 
 
d) jiným osobám, pokud osvědčí právní zájem na předání nebo zpřístupnění osobních údajů 
a jejich předání nebo zpřístupnění nebrání zvláštní zákon. 
 
 (3) Neskončilo-li trestní stíhání, ve kterém byl obviněný ve vazbě, pravomocným 
odsouzením, může Vězeňská služba osobní údaje takové osoby předat nebo zpřístupnit podle 
odstavce 2 písm. c) a d) jen s jejím souhlasem. 
 
 (4) Vězeňská služba je správcem evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, 
vazby a výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky, která obsahuje 
 
a) údaje převzaté z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení oznámených Vězeňské 
službě, 
 
b) údaje umožňující určení totožnosti každé osoby ve výkonu zabezpečovací detence 
a uvězněné osoby a 
 
c) údaje o průběhu výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí svobody včetně 
údajů o přesném místě a době, kdy taková osoba vykonávala zabezpečovací detenci, vazbu 
nebo trest odnětí svobody, přehledu o udělených odměnách a uložených kázeňských trestech 
a údajů o výsledcích zdravotních prohlídek. 
 
 (5) Osobní údaje se v evidenci podle odstavce 4 uchovávají 10 let od propuštění 
subjektu údajů z výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí svobody. 
 
 (6) Žadatel, který má zřízenu datovou schránku, podává žádost podle odstavce 2 
prostřednictvím datové schránky.  
 
 (7) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence podle odstavce 
4 a pro účely ověření totožnosti osoby ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu 
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odnětí svobody ze základního registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými 
jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (8) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence podle odstavce 
4 a pro účely ověření totožnosti osoby ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu 
odnětí svobody z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech 
České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky, 
údaje, kterými jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-
li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem 
ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky, 
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li 
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jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla, 
 
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů (dále jen „registrovaný 
partner“), nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů 
za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, 
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela 
nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,  
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li 
dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte 
a datum jeho narození, 
 
o) o osvojenci údaje v rozsahu 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum, místo a okres narození, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
s) záznam o poskytnutí údajů. 
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 (9) Vězeňské službě poskytuje Policie České republiky pro účely evidence podle 
odstavce 4 a pro účely ověření totožnosti osoby ve výkonu vazby, zabezpečovací detence 
nebo trestu odnětí svobody z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou  
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) fotografie, 
 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
h) druh a adresa místa pobytu, 
 
i) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
j) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
k) omezení svéprávnosti, 
 
l) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
m) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
n) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který 
partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení registrovaného partnerství, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel 
nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození, 
 
p) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, 
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že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
q) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
r) o osvojenci, pokud je cizincem, 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum a místo narození, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě 
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o osvojence 
narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej porodila a písemně požádala 
o utajení své osoby v souvislosti s porodem, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
 
s) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly 
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 
za nezvěstného, 
 
u) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
v) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
w) jméno, popřípadě jména, příjmení 
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo 
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který 
byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen 
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu 
na území České republiky, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem 
s povolením k pobytu na území České republiky, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, 
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě 
jména, příjmení a datum narození, 
 
x) záznam o poskytnutí údajů. 
 
 (10) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
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využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému 
cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (11) (7) Vězeňská služba je oprávněna pro účely evidence podle odstavce 4 vyžádat si 
opis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání opisu 
z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 (12) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (13) Vězeňská služba je pro účely správy placení pohledávek oprávněna požadovat 
z agendových informačních systémů o důchodech a o výsluhových příspěvcích vojáků 
a příslušníků bezpečnostních sborů poskytnutí údaje, zda osoba ve výkonu vazby, 
zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody je poživatelem důchodu nebo výsluhového 
příspěvku, a to způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.  
 
 (14) (8) Vězeňská služba neposkytuje podle zvláštního právního předpisu údaje 
vedené pro účely evidence podle odstavce 4, informace, které souvisí s ochranou a obranou 
objektů, ve kterých je vykonávána zabezpečovací detence, vazba a trest odnětí svobody, 
o vozidlech užívaných k přepravě vězněných osob a o způsobu a rozsahu ochrany a střežení 
osob. 
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Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
 

§ 27a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje správci centrálního 
registru pojištěnců pro účely vedení tohoto registru 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum narození, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, 
 
b) rodné příjmení, 
 
c) datum narození, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, 
 
f) státní občanství, 
 
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
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h) rodné číslo matky; pokud nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě 
jména, příjmení a datum narození matky, 
 
i) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako 
den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, 
 
b) rodné příjmení, 
 
c) datum narození, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) státní občanství, 
 
f) druh a adresa místa pobytu, 
 
g) platnost oprávnění k pobytu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu, 
 
i) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení matky nebo otce a jejich rodné číslo; nebylo-li rodné 
číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
k) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako 
den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo. 
 

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (8) Správce centrálního registru pojištěnců poskytuje podle § 27 odst. 1 Ministerstvu 
vnitra na jeho žádost podklady potřebné k ověřování pravdivosti a přesnosti údajů vedených 
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v informačním systému evidence obyvatel a registru rodných čísel v rozsahu údajů uvedených 
v odstavci 3; tyto podklady jsou poskytovány v listinné podobě nejpozději do 5 pracovních 
dnů od doručení žádosti. 
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Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví 
a zkoušení drahých kovů 

 
§ 7a  

 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Puncovnímu úřadu 
pro potřeby výkonu státní správy v oblasti puncovní inspekce4) a vedení registru výrobců 
a obchodníků16a) 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum narození, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
e) datum a místo úmrtí, popřípadě jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
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b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
f) datum a místo úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 
uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
____________________  
16a) § 40a puncovního zákona. 
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Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 
 

§ 15 
 

Dozor nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory 
 
 (1) Dozor nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory, stanovených 
tímto zákonem, provádí ministerstvo. K tomuto účelu ministerstvo provozuje informační 
systém. 
 
 (2) Pro účely výkonu dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní 
podpory je ministerstvo oprávněno vyžadovat informace a objasnění skutečností souvisejících 
s tímto dozorem od stavební spořitelny. 
 
 (3) Stavební spořitelna je povinna poskytnout potřebnou součinnost k výkonu 
oprávnění ministerstva podle odstavce 2. 
 
 (4) Ministerstvo vnitra poskytuje pro výkon dozoru nad dodržováním podmínek pro 
poskytování státní podpory ministerstvu z informačního systému evidence obyvatel údaje10d) 

o  
 
a) státních občanech České republiky10e) 
1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení, 
2. datum narození, 
3. rodné číslo, 
4. adresa místa trvalého pobytu, 
5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
6. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, 
7. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přidělené rodné číslo, poskytuje se jméno, 
popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, 
8. datum, místo a okres úmrtí, 
9. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, 
 
b) cizincích, kteří jsou obyvateli, 
1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení, 
2. datum narození, 
3. rodné číslo, 
4. státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
5. druh a adresa místa pobytu, 
6. číslo a platnost povolení k pobytu, 
7. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
8. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem10e), a jeho rodné číslo; 
v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození, 
9. datum, místo a okres úmrtí, 
10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, 
 a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obyvatelem se 
rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu10f). 
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 (5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (6) (4) Stavební spořitelna je povinna ministerstvu poskytnout všechny údaje pro 
výkon dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory podle odstavce 1. 
 
 (7) (5) Při poskytování uvedených údajů podle odstavce 6 4 pověřeným pracovníkům 
ministerstva se na stavební spořitelny nevztahuje povinnost zachovávat bankovní tajemství.11) 
 
 (8) (6) O výsledcích dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní 
podpory, prováděné ministerstvem, a bankovního dohledu, vykonávaného Českou národní 
bankou se ministerstvo a Česká národní banka vzájemně informují. 
 
 (9) (7) Podmínky provozování informačního systému podle odstavce 1 stanoví 
ministerstvo vyhláškou. 

 
§ 15a  

 
Poskytování a porovnávání údajů  

 
 (1) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku 
dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory ze základního registru 
obyvatel referenční údaje, kterými jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum narození, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku 
dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory z agendového 
informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými 
jsou 
 
a) příjmení, popřípadě rodné příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum narození, 
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d) rodné číslo, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, 
 
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, 
 
h) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě 
jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, 
 
i) datum, místo a okres úmrtí, 
 
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (3) Ministerstvu poskytuje Policie České republiky pro výkon státní správy na úseku 
dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory z agendového 
informačního systému cizinců údaje, kterými jsou 
 
a) příjmení a rodné příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum narození, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) druh a adresa pobytu, 
 
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, 
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (5) Při posuzování žádosti o roční zálohu státní podpory podle § 11 nebo v případě 
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nezbytnosti jejího doplnění nebo opravy, je ministerstvo oprávněno požádat Ministerstvo 
vnitra, a to i způsobem elektronického přenosu dat, o porovnání údajů informačního systému 
s údaji vedenými 
 
a) v základním registru obyvatel, a to v rozsahu: 
1. příjmení, 
2. jméno, popřípadě jména, 
3. datum narození, 
4. datum úmrtí, 
 
b) v agendovém informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu: 
1. příjmení, rodné příjmení, 
2. jméno, popřípadě jména, 
3. datum narození, 
4. rodné číslo, 
5. datum počátku trvalého pobytu a datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu na území 
České republiky, 
6. datum úmrtí, 
 
c) v informačním systému cizinců, a to v rozsahu: 
1. příjmení, 
2. jméno, popřípadě jména, 
3. datum narození, 
4. rodné číslo, 
5. druh pobytu, 
6. datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky, 
7. datum úmrtí. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
____________________  
10d) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
10e) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů. 
10f) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb. 
11) § 38 zákona č. 21/1992 Sb.  
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Změna zákona o Ústavním soudu 
 

§ 25a 
 

 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ústavnímu 
soudu pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona 
  
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
  
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
  
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
  
d) údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů, 
  
e) údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů. 
  
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
  
a) příjmení, rodné příjmení, 
  
b) jméno, popřípadě jména, 
  
c) pohlaví, 
 
c) d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
  
d) e) adresa místa pobytu, 
  
e) f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o 
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
  
f) g) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
h) omezení svéprávnosti, 
 
i) rodinný stav nebo registrované partnerství, 
  
g) h) j) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů. 
  
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) pohlaví, 
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d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
  
e) rodné číslo, 
  
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
  
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
  
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
  
i) omezení svéprávnosti, 
  
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů 
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum 
narození, 
  
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, 
  
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 
  
m) rodné číslo dítěte, 
  
n) osvojení, 
  
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
prohlášení za nezvěstného, 
  
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
  
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto soudního 
rozhodnutí. 
  
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) pohlaví, 
  
d) místo a stát, kde se cizinec narodil, 
  
e) rodné číslo, 
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f) státní občanství, 
  
g) druh a adresa místa pobytu, 
  
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
  
j) omezení svéprávnosti, 
  
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
  
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné 
číslo nebo datum narození, 
  
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě cizincem; v případě, že 
rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, 
  
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce 
nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
  
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
prohlášení za nezvěstného, 
  
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
  
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
  
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
  
a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, 
  
b) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 
  
c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v 
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
  
d) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu, 
  
e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu. 
  
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou 
  
a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, 
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b) číslo cestovního pasu, 
  
c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
  
d) datum skončení platnosti cestovního pasu, 
  
e) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo 
neplatného cestovního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. 
  
 (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
  
 (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
____________________  
1a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
1b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb. 
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Změna zákona o státním zastupitelství 
 

§ 12j 
 

Poskytování údajů ze základního registru obyvatel, agendového informačního systému 
evidence obyvatel a informačního systému cizinců  

 
 (1) Ministerstvo vnitra poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon působnosti podle 
tohoto zákona a dalších právních předpisů 
 
a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů, 
 
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích, a to 
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí 
obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel3a), 
 
c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, 
poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou referenční údaje o 
 
a) příjmení, 
 
b) jménu, popřípadě jménech, 
 
c) adrese místa pobytu, 
 
d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datu, místu 
a státu, kde se narodil, 
 
e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí 
soudu o prohlášení za mrtvého, poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti 
nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí, 
 
f) státním občanství, popřípadě více státních občanstvích. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních občanech 
České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky, 
a to 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
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narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení ve svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; 
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li 
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte 
právnická osoba, název a adresa sídla, 
 
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů (dále jen „partner“), nebo 
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, 
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem 
nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, 
příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá 
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, 
 
o) o osvojenci údaje v rozsahu 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum, místo a okres narození, 
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5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
prohlášení za nezvěstného, 
 
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytne 
se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan nepřežil, 
 
s) záznam o poskytnutí údajů. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o cizincích, kteří jsou 
obyvateli, a to  
 
a) jméno, popřípadě jména, 
 
b) příjmení, 
 
c) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
 
d) den, měsíc a rok narození, 
 
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila. 
 
 (6) Policie České republiky poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon působnosti 
podle tohoto zákona z agendového informačního systému cizinců o cizincích údaje, a to 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
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e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
j) omezení ve svéprávnosti, 
 
k) správní vyhoštění a dobu, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který 
partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení registrovaného partnerství, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel 
nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, 
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
q) o osvojenci, pokud je cizincem, 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum a místo narození, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě 
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o osvojence 
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narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej porodila a písemně požádala 
o utajení své osoby v souvislosti s porodem, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
 
r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
t) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí 
 
u) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
v) jméno, popřípadě jména, příjmení 
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,  
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo 
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který 
byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen 
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu 
na území České republiky, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem 
s povolením k pobytu na území České republiky, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, 
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě 
jména, příjmení a datum narození. 
 
 (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se poskytují v elektronické podobě 
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. 
____________________  
3a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem  
 

§ 45b  
 
 (1) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru 
nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění ze základního 
registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum úmrtí. 
 
 (2) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru 
při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění z agendového informačního 
systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) datum počátku trvalého pobytu a datum ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky, 
 
e) datum úmrtí. 
 
 (3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru 
nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku penzijního připojištění 
z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) druh pobytu, 
 
e) datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky, 
 
f) datum úmrtí. 
 
 (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému 
cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (5) Ustanovení § 45a odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že ministerstvo je oprávněno 
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požadovat, aby Ministerstvo vnitra prověřilo údaje uvedené v odstavcích 1 až 3. Prověření 
údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 je ministerstvo oprávněno požadovat též způsobem 
elektronického přenosu dat. Pro prověření aktuálního stavu údajů v rozsahu uvedeném 
v odstavcích 1 až 3 je ministerstvo oprávněno získávat údaje též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



86 
 

Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 
 

§ 5a  
 
 (1) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního 
registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního 
systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození 
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
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k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního 
systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o silniční dopravě 
 

§ 34c  
 
 (1) Ministerstvo vnitra, Policie České republiky nebo Český statistický úřad poskytují 
Ministerstvu dopravy a dopravním úřadům pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob 
a orgánů veřejné moci, 
 
c) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
d) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů, 
 
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů, 
 
d) právní forma, 
 
e) statutární orgán, 
 
f) adresa sídla, 
 
g) datum zahájení a ukončení provozování činnosti v provozovně a adresa místa provozovny. 
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 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) státní občanství, 
 
f) místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní občan České republiky 
narodil v cizině, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, 
 
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
i) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum, místo úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí 
došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, 
 
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) místo a stát narození, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-
li o úmrtí mimo území České republiky, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
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 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (7) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona Živnostenský úřad České republiky 
poskytuje Ministerstvu dopravy následující údaje z živnostenského rejstříku o podnikatelích 
v silniční dopravě  
 
a) identifikační číslo podnikatele v silniční dopravě,  
 
b) jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu odpovědného zástupce,  
 
c) předmět a rozsah podnikání,  
 
d) adresa provozovny nebo provozoven, v nichž je živnost provozována, a datum zahájení a 
ukončení provozování živnosti v provozovně,  
 
e) datum vzniku živnostenského oprávnění,  
 
f) doba a rozsah pozastavení nebo doba přerušení provozování živnosti,  
 
g) datum a rozsah změny nebo datum zániku živnostenského oprávnění a  
 
h) překážky provozování živnosti.  
 
 (8) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona Ministerstvo dopravy poskytuje 
dopravním úřadům  
 
a) z registru silničních vozidel údaje o  
1. státní poznávací značce vozidla,  
2. tovární značce a obchodním označení vozidla,  
3. kategorii vozidla,  
4. největší povolené hmotnosti vozidla,  
5. počtu míst určených k přepravě osob,  
6. datu první registrace vozidla,  
7. barvě vozidla,  
8. vlastníku vozidla,  
9. provozovateli vozidla,  
10. identifikačním čísle silničního vozidla,  
11. vyřazení nebo zániku vozidla a  
12. technické způsobilosti vozidla,  
 
b) z centrálního registru řidičů údaje o přestupcích řidiče vymezených v § 9 odst. 3 písm. b). 
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Změna zákona o dráhách 
 

§ 54a  
 
 (1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní úřad 
ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 

(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní úřad ze 
základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
tyto referenční údaje: 
 
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
d) právní forma, 
 
e) statutární orgán a 
 
f) adresa sídla právnické osoby nebo adresa sídla fyzické osoby. 
 
 (3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní úřad 
z agendového informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství a 
 
e) adresa místa trvalého pobytu. 
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 (4) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá drážní správní úřad 
z agendového informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát narození, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) adresa místa pobytu na území České republiky a 
 
f) datum úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden 
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců jen tehdy, jsou-li ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o Rejstříku trestů 
 

§ 2a  
 
 (1) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti ze základního registru obyvatel 
tyto referenční údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) adresa místa pobytu, 
 
c) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodila, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky datum úmrtí, místo 
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, 
den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba prohlášená 
za mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence 
obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří 
pozbyli státní občanství České republiky: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum narození, místo 
a stát, kde se občan narodil, 
 
c) pohlaví, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
h) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; 
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li 
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, 
 
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte 
právnická osoba, název a adresa sídla, 
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j) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti registrovaného partnerství nebo o neexistenci registrovaného partnerství, 
datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů 
za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého 
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného 
partnerství, 
 
l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li 
manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho 
narození, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá 
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, 
 
n) o osvojenci údaje v rozsahu 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum, místo a okres narození, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
 
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytne 
se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
r) záznam o poskytnutí údajů. 
 
 (3) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence 
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obyvatel tyto údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození. 
 
 (4) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z registru rodných čísel: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
 
d) den, měsíc a rok narození, 
 
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila. 
 
 (5) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence 
občanských průkazů tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
d) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 
 
e) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu, 
 
f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, 
 
g) datum skončení platnosti občanského průkazu, 
 
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu, 
 
i) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, doba jejich platnosti a označení úřadu, 
který je vydal. 
 
 (6) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému evidence 
cestovních dokladů tyto údaje 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo, 
 
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození, 
 
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 
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d) datum vydání cestovního dokladu, 
 
e) datum převzetí cestovního dokladu, 
 
f) datum skončení platnosti cestovního dokladu, 
 
g) označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 
 
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání 
a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu 
a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. 
 
 (7) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému cizinců tyto 
údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
j) omezení svéprávnosti, 
 
k) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti registrovaného partnerství nebo o neexistenci registrovaného partnerství, 
datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů 
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za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého 
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného 
partnerství, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo; 
je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, 
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
q) o osvojenci, pokud je cizincem, 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum, místo a stát narození, 
5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě 
jménech, příjmení a datu narození, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
 
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly 
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 
za nezvěstného, 
 
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
u) jméno, popřípadě jména, příjmení 
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území České republiky nebo 
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který 
byl cizincem s oprávněním k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen 
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem 
s oprávněním k pobytu na území České republiky, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná 
ochrana podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají 
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přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození. 
 
 (8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému evidence 
občanských průkazů, informačního systému evidence cestovních dokladů nebo 
z informačního systému cizinců pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou 
nezbytné ke splnění daného úkolu. Správci informačních systémů poskytují Rejstříku trestů 
potřebnou součinnost.  
 
 (9) Údaje podle odstavců 1 až 7 se poskytují v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Došlo-li ke změně údajů uvedených v odstavcích 
1 až 7, poskytují se Rejstříku trestů i údaje o těchto změnách, a to včetně dat, ke kterým tyto 
změny nastaly.  
 
 (10) Rejstřík trestů může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 7 pro účely plnění 
úkolů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-
li, že poskytnuté údaje nejsou správné; o zjištění nepřesného údaje Rejstřík trestů neprodleně 
informuje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky, které po prověření údaj opraví, 
doplní nebo zlikvidují. 
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Změna zákona o neperiodických publikacích 
 

§ 5b  
 
 (1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají krajské úřady a Ministerstvo 
kultury ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají krajské úřady a Ministerstvo 
kultury z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození 
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce,  
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k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají krajské úřady a Ministerstvo 
kultury z informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o státní statistické službě 
 

§ 9a  
 

Poskytování údajů z jiných informačních systémů  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému statistickému 
úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona  
 
a) ze základního registru obyvatel o fyzických osobách tyto údaje: 
1. příjmení, 
2. jméno, popřípadě jména, 
3. druh a adresa místa pobytu, 
4. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
5. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
6. státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České 
republiky tyto údaje: 
1. rodné číslo, popřípadě jeho změna, 
2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení, 
3. pohlaví a jeho změna, 
4. předchozí adresy místa trvalého pobytu, 
5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
6. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, v případě, že jeden z rodičů 
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum 
narození, 
7. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, 
8. registrované partnerství, datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení 
partnerství, 
9. rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá 
přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum 
jeho narození, 
10. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození, 
 
c) z agendového informačního systému cizinců o cizincích pobývajících na území České 
republiky a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona o azylu, tyto údaje: 
1. rodné číslo, popřípadě jeho změna, 
2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení, 
3. pohlaví a jeho změna, 
4. předchozí adresy místa pobytu na území České republiky a jejich druh, 
5. počátek pobytu v České republice, počátek platnosti platného víza nebo oprávnění 
k pobytu, datum ukončení platnosti víza nebo oprávnění k pobytu, popřípadě datum ukončení 
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pobytu na území České republiky, 
6. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné 
číslo a datum narození, 
7. registrované partnerství, datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení 
partnerství, 
8. rodné číslo manžela nebo partnera; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum 
narození, jméno, popřípadě jména, příjmení partnera a jeho státní občanství,  
9. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo 
přiděleno, datum narození, 
10. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce 
a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné 
číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
11. kategorie pobytu, 
12. účel pobytu, 
13. stát, z nějž se cizinec do České republiky přistěhoval. 
 
 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 

§ 19a 
 

Statistické registry 
 
 (1) Český statistický úřad vede registr ekonomických subjektů a registr sčítacích 
obvodů a budov. V rozsahu stanoveném tímto zákonem jsou registry veřejným seznamem. 
 
 (2) Pro potřeby státní statistické služby, zejména pro přípravu statistických zjišťování, 
vytváří Český statistický úřad zemědělský registr. 
 
 (3) Registry uvedené v odstavcích 1 a 2 vytvářejí vzájemně propojenou soustavu. 
Český statistický úřad může pro jejich vedení využívat údaje získané z jiných informačních 
systémů veřejné správy 8a). 
 
 (4) Ve statistických registrech podle odstavců 1 a 2 se u všech v nich vedených 
údajích zpracovávají a evidují rovněž změny těchto údajů. 
____________________  
8a) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o vnitrozemské plavbě 
 

§ 48a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu dopravy 
a Státní plavební správě pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob 
a orgánů veřejné moci, 
 
c) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
d) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
e) údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů, 
 
f) údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum narození, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
d) právní forma, 
 
e) statutární orgán a 
 
f) adresa sídla.  
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 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) omezení svéprávnosti. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) omezení svéprávnosti, 
 
f) datum úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden 
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
g) digitalizovaná fotografie. 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou digitální zpracování podoby 
občana a jeho podpisu. 
 
 (7) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. f) jsou digitální zpracování fotografie 
a podpisu držitele. 
 
 (8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (9) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o státní sociální podpoře 
 

§ 63  
 
 (1) Státní orgány, další právnické osoby a fyzické osoby, vyjma příjemců dávek, 
oprávněných osob a osob společně posuzovaných (§ 61), osoby jsou povinny na výzvu 
příslušného orgánu státní sociální podpory, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, nebo 
na požádání žadatele o dávku a osoby společně posuzované, sdělit bezplatně údaje rozhodné 
podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu; jde-li však o údaje týkající se 
zdravotního stavu vyžádané orgánem státní sociální podpory a nejde o případy posouzení 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu podle zákona upravujícího organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, platí o úhradě zdravotních výkonů poskytovaných poskytovateli 
zdravotních služeb zvláštní předpisy.  
 
 (2) Jestliže státní orgány a osoby uvedené v odstavci 1 mohou sdělit údaje rozhodné 
podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu jen za podmínky, že byly 
pro sdělení takových údajů zbaveny mlčenlivosti, má se za to, že jsou pro případ uvedených 
údajů mlčenlivosti zbaveny, jestliže jim krajská pobočka Úřadu práce písemně sdělila, že 
osoba, jíž se takové údaje týkají, dala podle § 50 písemný souhlas k tomu, aby státní orgány 
a další právnické a fyzické osoby sdělily krajské pobočce Úřadu práce uvedené údaje.  
 
 (3) Ministerstvo práce a sociálních věcí je správcem informačního systému o dávkách 
státní sociální podpory a jejich výši, o poživatelích těchto dávek a žadatelích o tyto dávky 
a osobách s nimi společně posuzovaných. Údaje z tohoto informačního systému sděluje 
krajským pobočkám Úřadu práce v souvislosti s řízením o dávkách státní sociální podpory, 
a to v rozsahu nezbytném pro provádění státní sociální podpory; Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy poskytuje údaje nezbytné pro přiznání stipendia v případě tíživé 
sociální situace studenta podle zvláštního předpisu. Ministerstvo práce a sociálních věcí dále 
z tohoto informačního systému poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím 
dálkový přístup Rejstříku trestů údaje nezbytné pro ověření totožnosti osoby, která podle 
zvláštního právního předpisu žádá v elektronické podobě o vydání výpisu nebo o nahlédnutí 
do opisu z evidence Rejstříku trestů a orgánům zeměměřickým a katastrálním údaje nezbytné 
pro ověření totožnosti osoby, která činí podání v elektronické podobě ve věcech patřících 
do působnosti těchto orgánů. Státní orgány a další právnické Právnické a fyzické osoby jsou 
povinny poskytovat Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje ze svých informačních 
systémů, jedná-li se o údaje nezbytné pro vedení informačního systému o dávkách státní 
sociální podpory, a to způsobem a ve lhůtách určených Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
Orgány státní sociální podpory jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování 
o dávkách státní sociální podpory a jejich výplatu včetně osobních údajů, a to v elektronické 
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních 
údajů. Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému o dávkách státní sociální 
podpory, jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.  
 
 (4) Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje pro provádění zákona na vlastní 
náklady aplikační program automatizovaného zpracování údajů, potřebný pro rozhodování 
o dávkách, jejich výplatu a jejich kontrolu a poskytuje tento aplikační program orgánům státní 
sociální podpory. Orgány státní sociální podpory jsou povinny při řízení o dávkách, při jejich 
výplatě a kontrole tyto aplikační programy používat.  
 
 (5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely státní sociální podpory 
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poskytuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a orgánům státní sociální podpory  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví a jeho změna, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se 
narodil, 
 
e) rodné číslo a jeho změny, 
 
f) státní občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
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j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě, 
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který 
partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení registrovaného partnerství, 
 
m) rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě partnerem cizinec, 
který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho 
narození, 
 
n) rodné číslo dítěte, 
 
o) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové 
rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní 
moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte, 
 
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví a jeho změna, 
 
d) místo a stát narození, 
 
e) rodné číslo a jeho změny, 
 
f) státní občanství, 
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g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu, 
 
j) omezení svéprávnosti, 
 
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
 
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum narození partnera, 
datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného 
partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený 
za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení 
registrovaného partnerství, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; 
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo 
opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný 
zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození, 
 
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (9) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) den, měsíc a rok narození, 
 
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození, 
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d) rodné číslo a jeho změny. 
 
 (10) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (11) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (12) (5) Orgány státní sociální podpory jsou povinny zajistit uložení všech údajů 
z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů o státní sociální 
podpoře (odstavec 3), a všech písemností a spisů týkajících se pravomocně ukončených 
správních řízení o dávkách státní sociální podpory po dobu 15 kalendářních let následujících 
po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového správního řízení 
nebo k poslednímu uložení údajů do informačního systému. Pro účely tohoto zákona se 
písemností a spisem rozumí spis a písemnost podle zvláštního právního předpisu. 
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Změna lesního zákona 
 

§ 47  
 
 (1) Státní správu lesů vykonávají  
 
a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,  
 
b) kraje,  
 
c) ministerstvo.  
 
 (2) Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva 
obrany, vykonává v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
a krajského úřadu Vojenský lesní úřad. Vedoucího Vojenského lesního úřadu jmenuje 
a odvolává ministr zemědělství na návrh ministra obrany.  
 
 (3) V lesích národních parků vykonávají státní správu lesů orgány stanovené zvláštním 
předpisem.  
 
 (4) Úhradu nákladů podle § 24 odst. 2, § 26 odst. 2, § 35 odst. 1 a 3 a § 37 odst. 7 
a poskytování služeb nebo finančních příspěvků podle § 46 zajišťuje v zastoupení státu ten 
orgán státní správy lesů, v jehož kompetenci je podle tohoto zákona příslušné rozhodnutí nebo 
úkon (§ 48 až 49). Je-li tímto orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností, zajišťuje 
úhradu nákladů krajský úřad na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností.  
 
 (5) Orgánům státní správy lesů jsou poskytovány pro výkon státní správy podle tohoto 
zákona ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí 
soudu o prohlášení za mrtvého, poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti 
nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (6) (5) Orgány státní správy lesů zasílají ministerstvu každoročně do 31. ledna 
za předchozí kalendářní rok údaje o odnětí a o poplatcích za odnětí. Tyto údaje zasílají 
prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace na elektronickém formuláři stanoveném 
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ministerstvem. Tyto údaje jsou přístupné Ministerstvu životního prostředí. 
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Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 
 

§ 10f  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu obrany 
a Ministerstvu spravedlnosti pro výkon působnosti podle § 4 až 6 tohoto zákona  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum narození, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 
 
b) datum narození, 
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c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o pozemních komunikacích 
 

§ 41a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu dopravy pro výkon působnosti podle 
tohoto zákona o státních občanech České republiky  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 
se narodil, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
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i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 
 
 (5) Ministerstvo dopravy může poskytnuté údaje pro účely plnění úkolů podle tohoto 
zákona a ověřování údajů o státních občanech České republiky v rozsahu uvedeném 
v odstavcích 2 a 3 dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že 
poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje neprodleně informuje 
Ministerstvo vnitra. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 
 

§ 40  
 

Zdravotní pojišťovny 
 
 (1) Zdravotní pojištění provádějí tyto zdravotní pojišťovny:  
 
a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
 
b) resortní, oborové, podnikové, popřípadě další pojišťovny.  
 
 (2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě jiným 
subjektům uvedeným v § 17 odst. 7, kteří v souladu s tímto zákonem poskytli hrazené služby 
pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17 odst. 1. 
Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li 
zdravotní pojišťovny podle tohoto zákona povinny poskytnuté zdravotní služby uhradit, 
uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela 
smlouvu podle § 17 odst. 1.  
 
 (3) Zdravotní pojišťovna poskytne smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb 
úhradu ve výši 100 Kč za každý den, ve kterém byla v období od 1. ledna do 31. prosince 
2014 poskytnuta lůžková péče jejímu pojištěnci, a to za každého takového pojištěnce, přičemž 
se den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování lůžkové péče, a den, ve kterém bylo 
poskytování lůžkové péče ukončeno, počítá jako jeden den (dále jen „kompenzace“). 
Zdravotní pojišťovna kompenzaci vypočte z údajů o poskytnuté lůžkové péči vykázaných 
poskytovatelem do 31. března 2015 a uznaných zdravotní pojišťovnou.  
 
 (4) Kompenzace podle odstavce 3 se poskytne formou měsíčních záloh s následným 
vyúčtováním. Základ zálohy se vypočte jako jedna dvanáctina z úhrnu regulačních poplatků 
za lůžkovou péči, které byl poskytovatel povinen v roce 2013 za tuto péči vybrat a vybrání 
tohoto regulačního poplatku zdravotní pojišťovně vykázal. V měsíci červenci 2014 uhradí 
zdravotní pojišťovna poskytovateli sedminásobek základu zálohy, a to nejpozději do 31. 
července 2014. Měsíční zálohy na měsíce srpen až prosinec 2014 zdravotní pojišťovna 
poskytovateli uhradí ve výši základu zálohy nejpozději k poslednímu dni každého takového 
kalendářního měsíce. Vyúčtování měsíčních záloh a vypočtené kompenzace zdravotní 
pojišťovna provede do 30. června 2015.  
 
 (5) Zdravotní pojišťovny rozhodují o žádostech svých pojištěnců o vydání povolení 
podle koordinačních nařízení. Ze žádosti musí být patrné, jaké zdravotní služby pojištěnec 
hodlá čerpat, místo jejich čerpání a předpokládaná doba jejich čerpání. Zdravotní pojišťovna 
povolení podle koordinačních nařízení vydá pouze v případě, že jsou pro jeho vydání splněny 
podmínky stanovené koordinačními nařízeními. Je-li zde důvodná obava, že požadovaná 
zdravotní služba nemůže být pojištěnci vzhledem k jeho zdravotnímu stavu 
a pravděpodobnému průběhu nemoci poskytnuta na území České republiky včas a hrozí-li 
nebezpečí z prodlení, musí zdravotní pojišťovna vydat povolení podle koordinačních nařízení 
bezodkladně.  
 
 (6) Zdravotní pojišťovny poskytnou pojištěnci na jeho žádost náhradu nákladů podle 
§ 14 odst. 2 až 5 nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po dni nabytí právní moci 
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rozhodnutí podle § 53 odst. 1.  
 
 (7) Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům  
 
a) místní dostupnost hrazených služeb. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost 
místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště 
pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou. Místní dostupnost zdravotnické 
záchranné služby stanoví zákon, upravující zdravotnickou záchrannou službu. Dojezdovou 
dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní 
dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí která je přiměřená typu pozemní 
komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích. 
Dojezdové doby stanoví vláda nařízením,  
 
b) časovou dostupnost hrazených služeb. Časovou dostupností se rozumí zajištění poskytnutí 
neodkladných a akutních hrazených služeb ve lhůtě odpovídající jejich naléhavosti. Lhůty 
vyjadřující časovou dostupnost plánovaných hrazených služeb stanoví vláda nařízením.  
 
 (8) Zdravotní pojišťovny jsou povinny bezplatně vydat svým pojištěncům průkaz 
pojištěnce nebo náhradní doklad. Průkaz nebo náhradní doklad osoby s omezenou 
svéprávností vydá příslušná zdravotní pojišťovna zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo 
poručníkovi. Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad obsahuje jméno, příjmení, popřípadě 
titul, platnost a číslo pojištěnce, kterým je v případě občanů České republiky rodné číslo. 
Zdravotní pojišťovny vedou v informačních systémech údaje o svých pojištěncích potřebné 
k provádění veřejného zdravotního pojištění pod číslem pojištěnce.  
 
 (9) Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad může obsahovat vedle údajů 
identifikujících pojištěnce písemnou formou rovněž obdobné údaje v elektronické formě. 
Za vydání náhradního dokladu umožňujícího nést údaje v elektronické formě má zdravotní 
pojišťovna nárok na úhradu nákladů na jeho pořízení. Na průkazu pojištěnce nebo 
na náhradním dokladu mohou být uloženy i další údaje o pojištěnci, pokud tak stanoví zákon. 
Další údaje mohou být uloženy na průkazu pojištěnce nebo náhradním dokladu, pokud se 
na tom dohodne pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou.  
 
 (10) Zdravotní pojišťovny vedou  
 
a) seznam smluvních poskytovatelů; tento seznam, který neobsahuje údaje uvedené v písmenu 
b), je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup,  
 
b) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých smluvních 
poskytovatelů v členění lékař, zubní lékař, farmaceut a zdravotnický pracovník vykonávající 
nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, 
kteří vykazují zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „nositel výkonu“); za tímto účelem jsou 
poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději 
do 30 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, 
s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; poskytovatel tuto povinnost splní i tehdy, pokud 
zdravotním pojišťovnám sdělí pouze ty změny, k nimž došlo od předchozího hlášení.  
 
 (11) Zdravotní pojišťovny dávají podnět živnostenskému úřadu ke zrušení 
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živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele platit pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění.  
 
 (12) Zdravotní pojišťovna je uživatelem referenčních údajů vedených v základním 
registru obyvatel o subjektech údajů, kteří jsou jejími pojištěnci, v rozsahu  
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo. 
 
 (13) Zdravotní pojišťovna je uživatelem údajů vedených v registru rodných čísel 
o fyzických osobách, které jsou jejími pojištěnci, v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
 
d) den, měsíc a rok narození. 
 
 (14) Údaje, jichž je zdravotní pojišťovna uživatelem podle odstavců 12 a 13, může 
využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon její působnosti. Využívání údajů ze základního 
registru obyvatel a z registru rodných čísel je pro zdravotní pojišťovny bezplatné. 
 
 (15) (12) Zdravotní pojišťovny shromažďují údaje týkající se správních řízení 
vedených ve věcech náhrady nákladů za zdravotní služby čerpané pojištěnci v jiných 
členských státech Evropské unie, zejména údaje o 
 
a) zahájených řízeních o náhradě nákladů podle § 14 odst. 2 až 4, o jejich počtu, místě jejich 
čerpání a o tom, jak bylo v jednotlivých řízeních rozhodnuto, 
 
b) zahájených řízeních pro udělení předchozího souhlasu, o jejich počtu a o tom, jak bylo 
v jednotlivých řízeních rozhodnuto, 
 
c) částkách, které byly podle § 14 odst. 2 až 4 pojištěncům nahrazeny. 
 
 (16) (13) Údaje shromažďované podle odstavce 15 12 sdělují zdravotní pojišťovny 
v anonymizované podobě na žádost Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví 
tyto informace poskytuje Evropské komisi v jí stanovených lhůtách. 
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§ 41 
 
 (1) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 ze základního registru 
obyvatel údaje v rozsahu 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z informačního systému 
evidence obyvatel údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
d) rodné číslo a jeho změny, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo 
zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, 
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, 
příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, 
místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
narodil, je-li opatrovníkem právnická osoba, název a adresa sídla, 
 
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá 
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným 
zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla, 
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j) rodinný stav a datum jeho změny, 
 
k) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jeho 
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 
 
l) rodné číslo dítěte, 
 
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  
 
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, 
 
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného. 
 
 (3) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z informačního systému 
cizinců údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát narození, 
 
d) rodné číslo a jeho změny, 
 
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
f) druh a adresa místa pobytu, 
 
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
 
k) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho 
rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, 
 
l) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo 
přiděleno, datum narození, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo 
opatrovníka a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo 
opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
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n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
q) jméno, popřípadě jména, a příjmení 
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu 
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen 
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří 
jsou cizinci, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození. 
 
 (4) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z registru rodných čísel 
o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních 
systémech uvedených v odstavci 2 nebo 3, údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo a jeho změny, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o civilním letectví 
 

§ 85g  
 

Ověření totožnosti a bezúhonnosti  
 
 (1) Účastníkem řízení o ověření spolehlivosti je pouze žadatel. Úřad po zahájení řízení 
ověří žadatelovu totožnost a bezúhonnost.  
 
 (2) Pro účely ověření totožnosti využívá Úřad ze základního registru obyvatel tyto 
referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Pro účely ověření totožnosti využívá Úřad z agendového informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu. 
 
 (4) Pro účely ověření totožnosti využívá Úřad z agendového informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát narození, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
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d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
f) datum úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden 
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (7) (2) Pro účely ověření bezúhonnosti si Úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku 
trestů. Žádost o vydání výpisu a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro účely ověření bezúhonnosti je Úřad 
rovněž oprávněn vyžádat si od soudu stejnopis pravomocného rozhodnutí. Neobsahuje-li 
rozhodnutí skutečnosti rozhodné pro ověření bezúhonnosti, je Úřad oprávněn nahlížet do těch 
částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.  
 
 (8) (3) Uvedl-li žadatel nepravdivé údaje rozhodné pro ověření totožnosti nebo není-li 
bezúhonný, vydá Úřad rozhodnutí o jeho nespolehlivosti. V opačném případě požádá Úřad 
Policii České republiky o posouzení jeho důvěryhodnosti. 
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Změna zákona o zemědělství 
 

§ 2fb  
 
 (1) Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí 
s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského 
podnikatele, jehož správcem je ministerstvo a uživateli informačního systému jsou obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.  
 
 (2) Evidence zemědělského podnikatele je veřejná v části, v níž se u fyzické osoby 
zapisuje jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo sídlo, u zahraniční 
fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, zaměření zemědělské výroby, 
identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele, a v části, v níž se 
u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, zaměření zemědělské výroby, 
identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Osobě, která projeví 
zájem, vydá uživatel informačního systému z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení 
o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části 
lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo 
na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby, a to jen údaje o této osobě. Dále 
lze z neveřejné části vydat výpis na základě žádosti soudu, správního orgánu nebo Nejvyššího 
kontrolního úřadu. Údaje vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejná, 
ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup 
k těmto údajům.  
 
 (3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu, Fondu, 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, krajským úřadům a příslušným kontrolním 
orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) osobní jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
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f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 
 
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
f) omezení svéprávnosti, 
 
g) rodné číslo, 
 
h) datum, místo a okres úmrtí, 
 
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 
 
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát, kde se cizinec narodil, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) druh a adresa místa pobytu, 
 
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,  
 
h) omezení svéprávnosti, 
 
i) rodné číslo, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
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využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 

§ 3a 
 
 (1) Evidence využití půdy slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti, 
jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 5 písm. a), ke kontrolám plnění podmínek 
poskytnutí dotace, pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných sadů, 
pro evidenci pěstování geneticky modifikované odrůdy (§ 2i), pro uplatnění nároku na vrácení 
spotřební daně, pro evidenci pěstování máku setého a konopí a pro evidenci území určeného 
k řízeným rozlivům povodní.  
 
 (2) Evidence využití půdy je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem 
je ministerstvo. Aktualizaci evidence využití půdy provádí Fond. Evidence využití půdy 
obsahuje  
 
a) evidenci půdy,  
 
b) evidenci ekologicky významných prvků a  
 
c) evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat (dále jen 
„evidence objektů“).  
 
 (3) Ministerstvu, Fondu a příslušným kontrolním orgánům jsou pro výkon jejich 
působnosti podle tohoto zákona poskytovány 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 
 
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 
se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený 
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu a 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
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 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 
 
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu a  
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 
 
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 
 (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (9) (3) Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok o minimální výměře 0,01 ha, 
který představuje  
 
a) souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělené zejména 
lesním porostem, zpevněnou cestou, pozemní komunikací, vodním útvarem povrchových vod 
nebo trvale zemědělsky neobhospodařovanou půdou, která může obsahovat ekologicky 
významný prvek obklopený zemědělsky obhospodařovanou půdou,  
 
b) souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb, vodních živočichů a pěstování 
rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, pro účely provozování rybníkářství podle jiného 
právního předpisu, nebo  
 
c) souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky 
obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou stanovenou nařízením vlády podle § 3i.  
 
 (10) (4) Za půdní blok se považuje také ekologicky významný prvek, který není 
součástí půdního bloku podle odstavce 9 3 písm. a) a současně bezprostředně přiléhá 
k zemědělsky obhospodařované půdě evidované jako půdní blok podle odstavce 9 3.  
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 (11) (5) U půdního bloku se v evidenci půdy eviduje  
 
a) identifikační číslo půdního bloku,  
 
b) výměra půdního bloku,  
 
c) výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, a  
 
d) samostatná plocha v rámci půdního bloku, která nepředstavuje díl půdního bloku podle 
odstavce 12 6, včetně její výměry.  
 
 (12) (6) Díl půdního bloku, který je součástí půdního bloku, představuje souvislou 
plochu půdy o minimální výměře 0,01 ha, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, a  
 
a) na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělskou činnost fyzická 
nebo právnická osoba, (dále jen „uživatel“) a  
 
b) je na ní pěstován jeden druh zemědělské kultury stanovené podle § 3i, popřípadě se na ní 
nachází ekologicky významný prvek podle § 3aa odst. 4.  
 
 (13) (7) Jako díl půdního bloku podle odstavce 12 6 je evidována také souvislá plocha 
půdy,  
 
a) která je obhospodařována v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného 
období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo  
 
b) je na ní uplatňováno opatření, jehož podmínky stanovené jiným právním předpisem 
vyžadují, aby bylo prováděno na samostatném dílu půdního bloku, nebo  
 
c) které odpovídá v rámci registru vinic vedeného podle zákona o vinohradnictví a vinařství, 
registru chmelnic vedeného podle zákona o ochraně chmele, nebo v rámci evidence ovocných 
sadů, registrační číslo vinice, chmelnice, nebo ovocného sadu.  
 
 (14) (8) U dílu půdního bloku se eviduje  
 
a) příslušnost k půdnímu bloku,  
 
b) identifikační číslo dílu půdního bloku,  
 
c) výměra dílu půdního bloku,  
 
d) výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie,  
 
e) výměra jednotlivých druhů ekologicky významných prvků, které jsou součástí tohoto dílu 
půdního bloku,  
 
f) označení uživatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu 
a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě rodného 
čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,  
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g) druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,  
 
h) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období 
v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a  
 
i) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské 
unie. 

 
§ 3r 

 
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy pro evidenci ovocných sadů 

 
 (1) Ústavu, ministerstvu a Fondu jsou pro evidenci ovocných sadů podle § 3q 
poskytovány 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou pro účely plnění úkolů podle 
tohoto zákona 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 
se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo jako den, který prohlášený 
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu a 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou pro účely plnění úkolů podle 
tohoto zákona 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu a 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



130 
 

 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou pro účely plnění úkolů podle 
tohoto zákona 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu a 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu  
 

§ 13a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje České národní bance 
pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum narození, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



132 
 

využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna veterinárního zákona 
 

§ 57  
 
 (1) Orgány veterinární správy vzájemně spolupracují s příslušnými orgány ochrany 
zvířat, ochrany veřejného zdraví, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a odborného 
dozoru nad krmivy.  
 
 (2) Orgány veřejné správy, orgány Policie České republiky a obecní policie 
spolupracují s orgány veterinární správy při předcházení nebezpečným nákazám, zamezení 
jejich šíření a jejich zdolávání a v souladu se svou působností se podílejí na zajišťování 
a kontrole plnění mimořádných veterinárních opatření.  
 
 (3) Orgánům veterinární správy jsou pro výkon státní správy na úseku veterinární péče 
poskytovány 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum a místo narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 
se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
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 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o zajišťování obrany České republiky 
 

§ 6  
 

Ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka 
 
 (1) Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) k zajišťování obrany státu 
 
a) navrhuje vládě základní opatření k přípravě a organizování obrany státu; k tomu zejména 
zpracovává obranné koncepce a požadavky na zabezpečení obrany státu, 
 
b) odpovídá za proces plánování obrany státu a koordinuje jeho přípravu; k tomu může 
vyžadovat od příslušných ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných 
celků podkladové materiály; ministerstvo využívá údaje z registrů a evidencí v rozsahu údajů 
stanovených tímto zákonem a osobní údaje vedené u příslušných ministerstev, jiných 
správních úřadů a územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů; 
ministerstva, jiné správní úřady a územní samosprávné celky jsou povinny požadavkům 
vyhovět, a to bezúplatně, 
 
c) odpovídá za plánování a zabezpečení operační přípravy státního území, doplňování 
ozbrojených sil a mobilizaci ozbrojených sil; k tomu může vyžadovat od příslušných 
ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných celků součinnost; 
ministerstva, jiné správní úřady a územní samosprávné celky jsou povinny požadavkům 
vyhovět, 
 
d) vede soubornou evidenci věcných prostředků a soubornou evidenci o fyzických osobách 
určených k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci určených k zabezpečení 
ozbrojených sil navazující na evidenci vedenou krajskými vojenskými velitelstvími, 
 
e) přezkušuje prostřednictvím svých orgánů přípravu mobilizace ozbrojených sil; k tomu jsou 
pracovníci, které pověřilo ministerstvo, oprávněni vstupovat do objektů kontrolovaných 
subjektů, 
 
f) prověřuje opatření pro zabezpečení obrany státu v rozsahu stanoveném vládou podle § 41 
odst. 2, 
 
g) řídí přípravu občanů k obraně státu a provádí vzdělávací, výchovnou a osvětovou činnost 
v této oblasti; rozsah přípravy občanů k obraně státu je součástí plánů obrany, 
 
h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci 
z hlediska zájmů obrany České republiky, 
 
i) vede soubornou evidenci objektů důležitých pro obranu státu a objektů, které mohou být 
za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu napadeny. 
 
 (2) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady k zajišťování obrany státu v oboru své 
působnosti 
 
a) vyhodnocují mezinárodněpolitickou situaci a navrhují potřebná opatření k zajišťování 
obrany státu, 
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b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k zajišťování obrany státu včetně jejich finančního 
zabezpečení a realizují je, 
 
c) odpovídají za výběr objektů důležitých pro obranu státu a v součinnosti s jejich vlastníky 
a provozovateli za zabezpečení jejich použití k zajišťování obrany státu, 
 
d) plní úkoly k zajišťování obrany státu podle rozhodnutí vlády. 
 
 (3) Česká národní banka v oboru své působnosti stanoví a uskutečňuje opatření 
k zajišťování obrany státu včetně plánování prostředků na ně. 
 

ČÁST JEDENÁCTÁ 
 

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 
 

§ 72a 
 
 (1) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) datum narození, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) omezení svéprávnosti. 
 
 (3) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
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b) rodné číslo, 
 
c) datum narození, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) druh a adresa místa pobytu, 
 
f) omezení svéprávnosti. 
 

§ 72b  
 
 (1) Z údajů podle § 72a lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 

§ 72c  
 
 Údaje podle § 72a se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
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Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
 

§ 160 
 

 (1) Údaje v informačních systémech podle § 158 a 158a mohou být uchovávány 
v listinné nebo elektronické podobě anebo způsobem kombinujícím uvedené formy 
a ve stejné podobě i přenášeny, s výjimkou údajů biometrických, které jsou zpracovávány 
vždy v elektronické podobě. Údaje vedené v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 1 
vedené o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným 
pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské unie, kteří na území 
hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích, kterým byla udělena 
mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, v rozsahu stanoveném v § 158 odst. 8 se 
uchovávají v elektronické podobě. 
  
 (2) Evidované údaje se uchovávají po dobu 
  
a) 15 50 let od doby ukončení pobytu cizince na území, popřípadě od smrti cizince nebo ode 
dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za mrtvého, jde-li o přechodný 
nebo trvalý pobyt, nebo ode dne nabytí státního občanství České republiky, s výjimkou 
přihlašovacího tiskopisu, který se uchovává 6 let ode dne ubytování cizince, 
  
b) 10 let od uplynutí lhůty, po kterou byl cizinec zařazen do evidence nežádoucích osob, 
  
c) 10 let od vzniku evidenční skutečnosti, jde-li o informaci týkající se ztráty nebo odcizení 
cestovních dokladů uvedených v § 108 a o cestovních dokladech uvedených v § 108 odst. 1 
písm. a), b), c), g) nebo h), které byly orgány vydávajícího státu prohlášeny za neplatné, 
  
d) 3 roky následující po roce, během něhož došlo ke vzniku skutečnosti podléhající evidování 
v případě údajů uchovávaných na zastupitelském úřadu, s výjimkou spisové dokumentace 
žádostí o krátkodobá víza, kdy bylo zastupitelským úřadem rozhodnuto o neudělení 
krátkodobého víza, jeho prohlášení za neplatné nebo zrušení jeho platnosti, nebo 
  
e) 5 let od vzniku skutečnosti podléhající evidování v ostatních případech. 
  
 (3) Tvoří-li evidenční informaci k cizinci údaje sdružené ve smyslu § 158 odst. 6, je 
doba uchování kompletní informace totožná s nejdelší dobou stanovenou pro jednu z částí 
sdružené informace. 
  
 (4) Doba uchování informací evidovaných v informačních systémech podle § 158 
odst. 4 nesmí přesáhnout dobu 20 let. 
  
 (5) Uplyne-li doba stanovená v odstavcích 2 až 4, údaj se zlikviduje, je-li veden 
v elektronické podobě, v ostatních případech se postupuje podle zákona o archivnictví 
a spisové službě. 
  
 (6) Biometrické údaje vedené ministerstvem o cizincích žádajících o vydání 
cizineckého pasu se uchovávají po dobu 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cizineckého pasu 
ministerstvu. Biometrické údaje vedené v informačním systému cizinců, které byly pořízeny 
v souvislosti s vydáním průkazu o povolení k pobytu, se zlikvidují 60 dnů po skončení nebo 
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zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu, v souvislosti s jehož vydáním byly tyto údaje 
pořízeny. 
  
 (7) Doklady vydané podle tohoto zákona se zlikvidují 2 roky ode dne skončení 
platnosti dokladu. 
 

§ 165a 
 

Oprávnění ministerstva 
  
 (1) Ministerstvo je oprávněno 
  
a) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo 
použitelného právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním 
cizineckého pasu, 
  
b) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů, 
  
c) vyžadovat od policie prověření informací a dokladů předkládaných cizinci nebo získaných 
v rámci vlastní činnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona, 
  
d) požadovat po cizinci prokázání totožnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto 
zákona, 
  
e) účastnit se pobytových kontrol prováděných policií, 
  
f) vydávat pokyny policii nebo zastupitelským úřadům k udělení víza, 
  
g) zadržet cestovní doklad podle § 117 nebo doklad, jehož platnost skončila podle § 87z, 87aa 
nebo 117f; o zadržení dokladu vydá cizinci potvrzení, 
  
h) požadovat po orgánech Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky 
sdělení, zda má u nich zaměstnavatel, u kterého má být žadatel o zaměstnaneckou kartu nebo 
držitel zaměstnanecké karty zaměstnán, evidován nedoplatek podle § 178e odst. 1, a po 
okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně sdělení za účelem zjištění, zda 
je zaměstnavatel, u kterého má být žadatel o zaměstnaneckou kartu nebo držitel 
zaměstnanecké karty zaměstnán, nespolehlivým podle § 178f; poskytnutí těchto údajů není 
porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu, podle zákona o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení a podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
  
i) za účelem zjištění, zda obchodní korporace nebo odštěpný závod se sídlem nebo umístěním 
na území, do nichž je nebo má být cizinec v souladu s § 42k nebo 42m převeden, jsou 
bezdlužní, požadovat po orgánech Finanční správy České republiky a Celní správy České 
republiky, po okresní správě sociálního zabezpečení a po zdravotní pojišťovně sdělení, zda 
má u nich tato obchodní korporace nebo tento odštěpný závod evidován nedoplatek podle 
§ 178e odst. 1; poskytnutí těchto údajů není porušením povinnosti mlčenlivosti podle 
daňového řádu, podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a podle zákona 
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 
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 (2) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona požadovat vydání 
výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů24a). V řízení o vydání povolení 
k dlouhodobému pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému 
pobytu si vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů a v řízení o vydání povolení 
k trvalému pobytu si vždy vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů. 
  
 (3) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona vyžadovat opis 
z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem nenarušil veřejný 
pořádek. 
  
 (4) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) nebo opis z evidence 
přestupků a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků se 
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
  
 (5) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční 
údaje ze základního registru obyvatel24b), kterými jsou 
  
a) příjmení, 
  
b) jméno, popřípadě jména, 
  
c) adresa místa pobytu, 
  
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
  
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
  
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
  
 (6) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového 
informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky: 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) pohlaví, 
  
d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození, 
  
e) rodné číslo, 
  
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
  
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
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h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území, 
  
i) omezení svéprávnosti a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; 
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li 
opatrovníkem orgán místní správy, název a adresa sídla, 
  
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte 
právnická osoba, název a adresa sídla, 
  
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 
manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, 
datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který 
manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o rozvodu manželství, 
  
l) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti 
nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí 
jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který 
registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 
  
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-
li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho 
narození, 
  
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá 
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, 
  
o) o osvojenci údaje v rozsahu 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum, místo a okres narození, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
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p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
  
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
  
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 
z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 
  
 (7) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence 
občanských průkazů tyto údaje: 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
  
b) rodné číslo, 
  
c) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 
  
d) doba platnosti občanského průkazu, 
  
e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu 
  
f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 
průkazů, 
  
g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti. 
  
 (8) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence 
cestovních dokladů tyto údaje: 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
  
b) rodné číslo, 
  
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 
  
d) doba platnosti cestovního dokladu, 
  
e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele, 
  
f) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh cestovního 
dokladu, 
  
g) číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut 
v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



143 
 

§ 167 
 

Oprávnění policie 
 
 (1) Policie je oprávněna 
 
a) vyžadovat výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis 
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, 
 
b) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy při podání žádosti o udělení 
víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, 
řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území, 
zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění zjišťováním totožnosti, plněním závazků 
vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného předpisu Evropské unie, 
 
c) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů, 
 
d) provádět pobytovou kontrolu 
1. cizince za účelem zjištění, zda se na území zdržuje oprávněně a zda splňuje podmínky 
pobytu na území podle tohoto zákona, 
2. cizince nebo jiných osob za účelem zjištění, zda dodržují povinnosti stanovené tímto 
zákonem, 
 
e) v souvislosti s hraniční nebo pobytovou kontrolou požadovat po cizinci prokázání 
totožnosti, 
 
f) vstupovat do ubytovacích zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem a kontrolovat 
domovní knihy, 
 
g) provádět osobní prohlídku a prohlídku věcí, pokud tak stanoví tento zákon, 
 
h) zapsat do cestovního dokladu, že cizinci bylo uloženo rozhodnutí o správním vyhoštění, 
 
i) zadržet peněžní prostředky cizince zajištěného podle zvláštního právního předpisu16b), 
 
j) použít peněžní prostředky cizince zadržené podle písmene i) k úhradě, byť i částečné, 
nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území, 
 
k) při plnění úkolů podle tohoto zákona prověřovat, zda se cizinec nedopustil obcházení 
tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu, 
 
l) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo 
použitelného právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním 
cestovního dokladu podle zvláštního právního předpisu2), 
 
m) zadržet doklad, jehož platnost skončila podle § 87z, 87aa nebo 117f; o zadržení dokladu 
vydá cizinci potvrzení, 
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n) v souvislosti s odepřením vstupu cizince na území vyzvat cizince k vycestování 
bez zbytečného odkladu zpět do zahraničí a provést nezbytné úkony s cílem zajistit, 
aby cizinec zpět do zahraničí bez zbytečného odkladu vycestoval, 
 
o) vyžadovat opis z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem 
nenarušil veřejný pořádek; žádost a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 (2) Policie je oprávněna při pobytové kontrole, prováděné podle odstavce 1 písm. d), 
vstupovat do objektů a na pracoviště zaměstnavatele v případě důvodného podezření, že se 
v nich zdržují cizinci. Při pobytové kontrole je policie oprávněna požadovat po zaměstnavateli 
cizince nebo po uživateli, pro kterého cizinec vykonává práci, předložení dokladu 
prokazujícího oprávněnost výdělečné činnosti cizince. Tato oprávnění má policie i po 
skončení pracovní, prodejní nebo provozní doby. 
 
 (3) Na kontrolní činnost prováděnou policií podle tohoto zákona se zákon o kontrole 
nevztahuje. 
 
 (4) zrušen 
 
 (5) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční údaje 
ze základního registru obyvatel, kterými jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (6) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového 
informačního systému evidence obyvatel údaje o státních občanech České republiky 
v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození, 
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e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území, 
 
i) omezení svéprávnosti a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; 
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li 
opatrovníkem orgán místní správy, název a adresa sídla, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte 
právnická osoba, název a adresa sídla, 
 
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 
manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, 
datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který 
manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o rozvodu manželství, 
 
l) datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území, místo 
a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci 
partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů 
za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého 
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-
li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho 
narození, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá 
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, 
 
o) o osvojenci údaje v rozsahu 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum, místo a okres narození, u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a stát narození, 
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5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo 
přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, 
jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 
z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 
 
 (7) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového 
informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 
 
d) datum skončení platnosti občanského průkazu, 
 
e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, 
 
f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 
průkazů, 
 
g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti. 
 
 (8) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového 
informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 
 
d) datum skončení platnosti cestovního dokladu, 
 
e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele, 
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f) číslo a druh ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladů, 
g) číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut 
v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí. 
____________________  
2) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. 
5a) Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo 
a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, 
podepsaná v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985. 
Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, 
Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím 
a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 
o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích. 
16a) § 2 odst. 7 a § 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb. 
16b) § 15 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 326/1999 Sb. 
24a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 
24b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
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Změna zákona o cestovních dokladech 
 

§ 20 
 

Náležitosti žádosti 
 
 (1) Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, je povinen předložit vyplněnou 
žádost o vydání cestovního dokladu, která obsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 3, a dále tyto 
údaje: 
 
a) rodné příjmení a rodné číslo občana, pokud se nezapisuje do cestovního dokladu, 
 
b) adresu místa trvalého pobytu v České republice; občan žijící v zahraničí uvádí adresu místa 
svého posledního trvalého pobytu v České republice, 
 
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo rodičů, jde-li o vydání 
diplomatického pasu nebo služebního pasu manželu nebo nezaopatřenému dítěti držitele 
diplomatického nebo služebního pasu, 
 
d) odůvodnění, pokud občan žádá o vydání dalšího cestovního pasu (§ 17 odst. 1), 
 
e) údaje, které jsou podmínkou vydání cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy. 
 
Žádost o vydání cestovního dokladu musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní 
doklad vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko 
překonatelná překážka. 
 
 (2) Žádá-li občan o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji, vyřizuje žádost orgán příslušný k vydání tohoto dokladu nebo 
zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním 
úředníkem, s využitím údajů vedených v základním registru obyvatel (dále jen „registr 
obyvatel“), agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen „evidence 
obyvatel“), agendovém informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen 
„evidence občanských průkazů“), evidenci cestovních dokladů (§ 29) a evidenci 
diplomatických a služebních pasů (§ 29a). Při vyřizování žádosti se současně pořídí 
biometrické údaje občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený 
k dalšímu digitálnímu zpracování. 
 
 (3) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního 
úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, při zpracování žádosti o vydání tohoto 
cestovního dokladu postupuje podle § 21 a 21a. Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením 
obličeje a podpisem občana a předloží se občanu, který svým podpisem potvrdí její správnost 
a úplnost. 
 
 (4) Zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním 
konzulárním úředníkem, pro účely plnění úkolů podle § 15 odst. 1, § 20 odst. 2 a 3 a § 30 
odst. 2 až 4 využívá údaje z registru obyvatel, evidence obyvatel, evidence občanských 
průkazů a evidence cestovních dokladů prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí 
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dálkovým přístupem v rámci komunikační infrastruktury mezi ministerstvem a Ministerstvem 
zahraničních věcí. 
 
 (5) (4) K žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů a bez 
nosiče dat s biometrickými údaji se přikládají 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, 
odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, v občanském 
oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou 
obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují 
požadavky na technické provedení, stanovené vyhláškou ministerstva. K žádosti o vydání 
cestovního dokladu lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů 
předložit fotografii s pokrývkou hlavy; tato pokrývka nesmí zakrývat obličejovou část 
způsobem, který by znemožňoval identifikaci. Při pořizování údajů o zobrazení obličeje jako 
biometrického údaje platí požadavky pro zobrazení obličeje občana na fotografii podle 
předcházejících vět obdobně. 
 
 (6) (5) Podpisem občana podle odstavce 1 se pro účely vydání cestovního dokladu 
rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě 
pouze příjmení. 
 
 (7) (6) Žádost o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu obsahuje 
údaje uvedené v odstavci 1 v rozsahu potřebném k provedení požadované změny nebo 
doplnění údajů. 
 
 (8) (7) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního dokladu, žádosti o provedení změn 
nebo doplnění údajů v cestovním dokladu a požadavky na technické provedení fotografie 
stanoví vyhláškou ministerstvo; je-li cestovním dokladem diplomatický pas, služební pas 
nebo cestovní průkaz, stanoví vzor tiskopisu těchto žádostí vyhláškou Ministerstvo 
zahraničních věcí. 
 
 (9) (8) Ministerstvo stanoví po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí 
vyhláškou technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických 
údajů, včetně postupu při pořizování biometrických údajů u občanů s neobvyklými 
anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení obličeje nebo pořízení otisků 
prstů na pravé a levé ruce. 
 

§ 29 
 
 (1) Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických 
a služebních pasů jsou zpracovávány16) v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem16) je 
ministerstvo. 
 
 (2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky 
a obsahuje tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, 
pokud jsou zapsané v cestovním dokladu, rodné příjmení, 
 
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, 
 
c) rodné číslo držitele, 
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d) datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, 
 
e) pohlaví, 
 
f) státní občanství, 
 
g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství, 
 
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení 
omezení svéprávnosti, 
 
i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
k) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 
 
l) datum vydání cestovního dokladu, 
 
m) datum převzetí cestovního dokladu, 
 
n) datum skončení platnosti cestovního dokladu, 
 
o) označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 
 
p) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2, 
 
q) prodloužení doby platnosti cestovního dokladu, 
 
r) žádost o vydání cestovního dokladu: 
1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji, 
2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně digitálního 
zpracování fotografie a podpisu žadatele, 
3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji, 
 
s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči: 
1. číslo nosiče dat, 
2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu 
s tímto zákonem, 
3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat, 
 
t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo 
neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, 
 
u) omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí: 
1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, 
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2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který 
tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního 
dokladu, 
3. datum odepření vydání cestovního dokladu, 
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje 
o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí, 
 
v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna, 
 
w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty, 
 
x) digitální zpracování podpisu podle § 22 odst. 2 na žádosti. 
 
 (3) V evidenci cestovních dokladů se při poskytování údajů podle § 30 odst. 6 a 7 
odst. 3 a 4 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které 
obsahují údaje o: 
 
a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů, 
 
b) datu a čase poskytnutí údajů, 
 
c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, jehož 
údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele 
rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím dalších 
držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný, 
 
d) důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů, 
 
e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut 
z evidence cestovních dokladů prostřednictvím informačního systému základních registrů, 
 
f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona. 
 
 (4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3 a písm. w) se vedou výlučně po dobu 
od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního pasu 
ministerstvu; po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů podle odstavce 1 
povinen tyto údaje odstranit. 
 
 (5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. s), t) 
a v) a v odstavci 3 se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu 
a údaje uvedené v odstavci 2 písm. u) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající 
v zákazu vycestování do zahraničí. 
 

§ 29a 
 

 (1) Údaje o diplomatických a služebních pasech a jejich držitelích jsou zpracovávány 
v informačním systému evidence diplomatických a služebních pasů (dále jen „evidence 
diplomatických a služebních pasů“), jehož správcem16) je Ministerstvo zahraničních věcí. 
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 (2) Evidence diplomatických a služebních pasů je vedena na prostředcích výpočetní 
techniky a obsahuje tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, 
pokud jsou zapsané v cestovním dokladu, 
 
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, 
 
c) rodné číslo držitele, 
 
d) datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, 
 
e) pohlaví, 
 
f) státní občanství, 
 
g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství, 
 
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení 
omezení svéprávnosti, 
 
i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
k) číslo a druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu, 
 
l) datum vydání diplomatického nebo služebního pasu, 
 
m) datum převzetí diplomatického nebo služebního pasu, 
 
n) datum skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu, 
 
o) označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas vydal, 
 
p) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2, 
 
q) prodloužení doby platnosti diplomatického nebo služebního pasu, 
 
r) žádost o vydání diplomatického nebo služebního pasu: 
1. číslo žádosti o vydání diplomatického a služebního pasu se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji, 
2. údaje obsažené v žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu podle bodu 1, 
včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele, 
3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání diplomatického nebo služebního pasu se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 
 
s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči: 
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1. číslo nosiče dat, 
2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu 
s tímto zákonem, 
3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat, 
 
t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo 
neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, 
 
u) omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí: 
1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, 
2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který 
tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního 
dokladu, 
3. datum odepření vydání cestovního dokladu, 
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje 
o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí, 
 
v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna, 
 
w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty, 
 
x) digitální zpracování podpisu podle § 22 odst. 2 na žádosti. 
 
 (3) V evidenci diplomatických a služebních pasů se při poskytování údajů podle § 30 
odst. 6 odst. 3 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které 
obsahují údaje o: 
 
a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů, 
 
b) datu a čase poskytnutí údajů, 
 
c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů 
držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto 
držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím 
dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný, 
 
d) důvodu přístupu do evidence diplomatických a služebních pasů, 
 
e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut 
z evidence cestovních dokladů prostřednictvím informačního systému základních registrů, 
f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona. 
 
 (4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3 a písm. w) se vedou výlučně po dobu 
od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu 
Ministerstvu zahraničních věcí; po uplynutí této lhůty je správce evidence diplomatických 
a služebních pasů povinen tyto údaje odstranit. 
 
 (5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v písm. s), t) a v) 
a v odstavci 3 se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu a údaje 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



154 
 

uvedené v odstavci 2 písm. u) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající v zákazu 
vycestování do zahraničí. 
 

§ 30 
 
 (1) Zpracovatelem údajů v evidenci cestovních dokladů je pro ministerstvo orgán 
příslušný k vydání cestovního dokladu s výjimkou diplomatických a služebních pasů. 
Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. k), l) a s) je v případě cestovního pasu 
ministerstvo, které je získává od výrobce. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. m) je 
pro ministerstvo zastupitelský úřad, je-li cestovním dokladem cestovní pas, který občanovi 
předal. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t) je pro ministerstvo zastupitelský úřad, 
jestliže mu ztráta nebo odcizení cestovního dokladu byla ohlášena. 
 
 (2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou 
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, prostřednictvím 
informačního systému Ministerstva zahraničních věcí je pro účely výkonu své působnosti 
uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických a služebních 
pasů, s výjimkou údajů podle § 29 odst. 3 a § 29a odst. 3. 
 
 (3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívají ministerstvo, 
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností referenční údaje ze základního registru obyvatel16a), kterými jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí 
soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo 
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo, 
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností z evidence obyvatel tyto údaje o občanech: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví a jeho změnu, 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



155 
 

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, 
 
g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů 
nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození, 
 
k) rodinný stav nebo registrované partnerství, datum uzavření manželství. 
 
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 
z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (5) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo, 
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností z evidence občanských průkazů tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, 
 
b) digitální zpracování podoby občana, 
c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, 
 
d) datum skončení platnosti občanského průkazu, 
 
e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 
průkazů. 
 
 (6) (3) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely 
vydávání cestovních pasů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) speciální aplikační program, který 
zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce 
k personalizaci cestovních pasů, předání cestovních pasů držitelům a případnou reklamaci. 
 
 (7) (4) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence cestovních dokladů 
formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o občanovi, který není jednoznačně 
identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování 
 
a) bezpečnosti státu, 
 
b) obrany, 
 
c) veřejné bezpečnosti, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



156 
 

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, 
 
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie 
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo 
 
f) ochrany práv osob v řízení před soudem. 
 
 (8) (5) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat 
prostřednictvím jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 
7 4 nepoužijí. 
 
 (9) (6) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. u) 
a v § 29a odst. 2 písm. u) využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny odepřít 
vydání cestovního dokladu, anebo orgány, které podle zvláštního právního předpisu14) mohou 
uložit omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí. 
 
 (10) (7) Ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí nebo orgány příslušné k vydání 
cestovního dokladu poskytují údaje z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických 
a služebních pasů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní 
smlouva, a to v jejich rozsahu a způsobem v nich vymezeným. Údaje podle § 29 odst. 2 
písm. r) bodu 3 a § 29a odst. 2 písm. r) bodu 3 se neposkytují. 
 
 (11) (8) Údaje o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních 
dokladů a agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních 
pasů se neposkytují, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis16a). 
 
 (12) (9) Pokud právnické nebo fyzické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních 
dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají 
povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16) nakládat výlučně způsobem 
a v rozsahu, které určí ministerstvo. 
 
 (13) (10) Údaje vedené podle § 29 odst. 2 písm. t) může ministerstvo zveřejnit 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. To platí obdobně pro údaje vedené podle § 29a 
odst. 2 písm. t). 
 
 (14) Ministerstvo využívá z evidence diplomatických a služebních pasů veškeré v něm 
vedené údaje, a to elektronicky, způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 (15) (11) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci cestovních 
dokladů v případě cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) 
a b) a dále je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je 
rovněž zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t), pokud mu byla ohlášena ztráta nebo 
odcizení cestovního pasu. 
 

§ 30b 
 
 (1) V případech, kdy byly podle § 30 odst. 10 § 30 odst. 7 poskytnuty z evidence 
cestovních dokladů nebo evidence diplomatických a služebních pasů údaje nezbytné 
pro zajišťování 
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a) bezpečnosti státu, 
 
b) obrany, 
 
c) veřejné bezpečnosti, 
 
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, 
 
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie 
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo 
 
f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých, 
 
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu 
o poskytnutí údajů dalším příjemcům údajů z evidence cestovních dokladů nebo evidence 
diplomatických a služebních pasů podle § 30 odst. 6 § 30 odst. 3 nebo občanu podle § 30a by 
mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání 
tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto 
záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí 
údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního 
právního předpisu19d). Správce evidence cestovních dokladů nebo evidence diplomatických 
a služebních pasů má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně 
nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního zákona16). 
 
 (2) Subjekt, kterému mají být údaje z evidence cestovních dokladů nebo evidence 
diplomatických a služebních pasů poskytnuty podle odstavce 1, je povinen správci evidence 
cestovních dokladů nebo evidence diplomatických a služebních pasů oznámit údaje 
umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho 
jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného 
v odstavci 1 písm. a) až f). 
 
 (3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými 
prostředky. 
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Změna zákona o Veřejném ochránci práv 
 

§ 16a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ochránci pro výkon 
působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) státní občanství, 
 
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
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datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
i) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát narození, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) státní občanství, 
 
f) druh a adresa místa pobytu, 
 
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, 
 
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
 
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
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d) den, měsíc a rok narození, 
 
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.  
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
 

§ 53a  
 
 (1) Ministerstvo je správcem informačního systému sociálně-právní ochrany dětí, 
který obsahuje údaje  
 
a) o dávkách pěstounské péče a jejich výši, o žadatelích o tyto dávky a o příjemcích těchto 
dávek,  
 
b) o žadatelích o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a o dětech zařazených 
v evidenci dětí pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče,  
 
c) o osobách v evidenci.  
 
Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí, jsou 
součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí66).  
 
 (2) Ministerstvo sděluje z informačního systému sociálně-právní ochrany dětí údaje 
uvedené v odstavci 1 písm. a) krajským pobočkám Úřadu práce v souvislosti s řízením 
o dávkách pěstounské péče, a to v rozsahu nezbytném pro rozhodování a poskytování dávek 
pěstounské péče.  
 
 (3) Ministerstvo sděluje z informačního systému sociálně-právní ochrany dětí údaje 
uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností, a to v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona v oblasti 
náhradní rodinné péče, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, pěstounské péče 
na přechodnou dobu a pěstounské péče.  
 
 (4) Krajské pobočky Úřadu práce, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro plnění jejich úkolů podle tohoto 
zákona, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň 
zajišťujícím ochranu osobních údajů. Krajské pobočky Úřadu práce, krajské úřady a obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny zajistit uložení všech údajů z informačního 
systému, které byly získány na základě zpracování údajů podle odstavce 1, a všech písemností 
a spisů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o dávkách pěstounské péče po 
dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému 
ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního 
systému.  
 
 (5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu 
a orgánům sociálně-právní ochrany pro výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
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avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou  
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (7) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví a jeho změna, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území 
k narození došlo, 
 
e) rodné číslo a jeho změny, 
 
f) státní občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů 
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum 
narození, 
 
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, 
 
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 
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m) rodné číslo dítěte, 
 
n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové 
rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní 
moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte, 
 
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (8) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví a jeho změna, 
 
d) místo a stát narození, 
 
e) rodné číslo a jeho změny, 
 
f) státní občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
j) omezení svéprávnosti, 
 
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
 
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné 
číslo nebo datum narození, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; 
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
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p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
q) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení 
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů 
a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte, 
 
r) jméno, popřípadě jména, a příjmení 
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu 
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen 
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří 
jsou cizinci, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození. 
 
 (9) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) den, měsíc a rok narození,  
 
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,  
 
d) rodné číslo a jeho změny.  
 
 (10) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 
 (11) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna tiskového zákona 
 

§ 17a  
 
 (1) Ministerstvo a krajské úřady využívají pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Ministerstvo a krajské úřady využívají pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození 
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



166 
 

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Ministerstvo a krajské úřady využívají pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
z informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o námořní plavbě 
 

§ 80a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu pro výkon 
působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum narození, 
 
e) státní občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) státní občanství, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. 
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 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o náhradách škod způsobených vybranými chráněnými živočichy 
 

§ 10a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům uvedeným 
v § 10 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy  
 

§ 15a  
 

Využívání údajů z informačních systémů  
 
 (1) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního 
registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního 
systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-
li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, 
místo a stát, kde se narodil, 
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j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního 
systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o obcích 
 

§ 149a 
 
 (1) Orgány obce, krajský úřad a Ministerstvo vnitra využívají ze základního registru 
obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Orgány obce, krajský úřad a Ministerstvo vnitra využívají z informačního systému 
evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-
li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, 
místo a stát, kde se narodil, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, 
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k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, 
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-
li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho 
narození, 
 
n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Orgány obce, krajský úřad a Ministerstvo vnitra využívají z informačního systému 
cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
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j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o krajích 
 

§ 94a 
 
 (1) Orgány kraje, ministerstvo a věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední 
správní úřady využívají ze základního registru obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto 
zákona tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Orgány kraje, ministerstvo a věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední 
správní úřady využívají z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti 
podle tohoto zákona tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-
li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, 
místo a stát, kde se narodil, 
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j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Orgány kraje, ministerstvo a věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední 
správní úřady využívají z informačního systému cizinců pro výkon působnosti podle tohoto 
zákona tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o hlavním městě Praze 
 

§ 119b 
 
 (1) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně 
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají ze základního registru 
obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně 
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají z informačního systému 
evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-
li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, 
místo a stát, kde se narodil, 
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j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, 
 
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, 
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-
li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho 
narození, 
 
n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně 
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají z informačního systému 
cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
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h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o evidenci obyvatel 
 

§ 8 
 

Poskytnutí údajů z informačního systému 
 
 (1) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném 
a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje 
z informačního systému se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud 
nestanoví zvláštní právní předpis jinak. Údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby 
pro agendu evidence obyvatel se poskytuje pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis23). 
 
 (2) Subjekty, které získávají údaje z informačního systému podle zvláštního právního 
předpisu, 
 
a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost 
stanovenou v tomto předpisu, 
 
b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo 
zpracováváním. 
 
 (3) Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním 
systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. q), 
nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. p), 
které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě 
blízké se poskytují údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. r), s) a t). Osobou blízkou se pro účely 
tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. 
 
 (4) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat 
ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, nebo podá 
prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního 
předpisu8a) a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu. 
 
 (5) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také 
osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo 
ministerstvu; v takovém případě žadatel prokáže svou totožnost a žádost podepíše před 
orgánem příslušným k jejímu převzetí. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému lze 
podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy8b); v tomto případě musí obyvatel 
provést svoji autentizaci pomocí bezpečnostního osobního kódu8c), pokud má bezpečnostní 
osobní kód zadán, a identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu. 
Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné správy 
žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa podání 
žádosti. 
 
 (6) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také 
v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu 
nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem9). Úředně ověřený 
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podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí 
žádosti podle věty první. 
 
 (7) V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být 
údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození, 
 
c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou 
identifikaci; v případě, že žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného 
dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu, 
 
d) adresa místa pobytu. 
 
 (8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, 
že není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný 
zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen 
domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem5e). Za obyvatele může 
rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně 
ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá osoba uvedená ve větě první, druhé 
nebo třetí, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost 
o poskytnutí údajů. 
 
 (9) Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby 
ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, 
kterou je Česká republika vázána. 
 
 (10) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence obyvatel formou 
přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o obyvateli, který není jednoznačně 
identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování 
 
a) bezpečnosti státu, 
 
b) obrany, 
 
c) veřejné bezpečnosti, 
 
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, 
 
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie 
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo 
 
f) ochrany práv osob v řízení před soudem nebo ve sporném řízení v soukromoprávní věci 
před jiným státním orgánem. 
 
 (11) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím 
jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 10 nepoužijí. 
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 (12) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a odstavců 8 až 10 se provede 
v informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty podle 
odstavce 1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty první lze na žádost obyvatele poskytnout 
za období 2 let zpětně od data podání žádosti obyvatele. 
 
 (13) V případech, kdy byly podle odstavce 1 na základě zvláštního právního 
předpisu9a) poskytnuty z informačního systému údaje nezbytné pro zajišťování 
 
a) bezpečnosti státu, 
 
b) obrany, 
 
c) veřejné bezpečnosti, 
 
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, 
 
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie 
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo 
 
f) ochrany subjektu údajů9b) nebo práv a svobod druhých, a subjekt, kterému byly tyto údaje 
poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů osobám podle 
odstavců 3 až 7 a 8 a krajským úřadům, obecním úřadům obce s rozšířenou působností 
a ohlašovnám nebo jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu 
uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí 
údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, 
jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor 
nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu9c). Správce informačního 
systému má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném 
pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu5). 
 
 (14) Subjekt, kterému mají být údaje z informačního systému poskytnuty podle 
odstavce 13, je povinen správci informačního systému oznámit údaje umožňující identifikaci 
subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále 
oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 7 
písm. a) až f). 
 
 (15) Prohlášení a oznámení podle odstavců 13 a 14 mohou být zaslána 
i elektronickými prostředky. 
 
 (16) Diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky, 
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen 
„zastupitelský úřad“) a Ministerstvo zahraničních věcí k zajištění práv občana, který se 
v zahraničí ocitl v ohrožení života nebo zdraví, je bez finančních prostředků nebo se jinak 
ocitl v nouzi nebo v situaci, která vinou přírodní katastrofy, hromadného neštěstí nebo 
nepříznivé politické anebo humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování 
s rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v zahraničí9d), anebo 
k zajištění informovanosti příbuzných v případě úmrtí občana v zahraničí využívají 
z informačního systému tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
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b) datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, 
 
d) státní občanství, 
 
e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě 
jiného zákonného zástupce, sourozenců a manžela, popřípadě partnera. 
 
 (17) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup Ministerstvu zahraničních věcí ČR pro potřeby Česko-německého fondu budoucnosti 
k zajištění odškodnění osob oprávněných jako oběti nucené a otrocké práce v průběhu druhé 
světové války, údaje z informačního systému evidence obyvatel o občanech České republiky 
v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky datum 
úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
e) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa trvalého pobytu manžela a dítěte, pokud 
jsou tito v době poskytnutí údajů naživu. 
 
 (18) Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na kontaktním místě 
veřejné správy, a k elektronickému zpracování jejího podání je oprávněno kontaktní místo 
veřejné správy využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel a údaj o rodném 
příjmení z informačního systému. 

 
§ 10 

 
 (1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která 
je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) 
na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, 
kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan 
může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního 
předpisu11) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který 
je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“). V případech 
stanovených tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo 
zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu. 
 
 (2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu 
uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti. 
 
 (3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo 
osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo 
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není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho 
narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo 
trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením 
otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství. 
 
 (4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí 
se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan 
narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje 
také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, 
jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti 
s porodem12b). 
 
 (5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého 
pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu 
sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. 
V případě osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte 
stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého 
pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí. 
 
 (6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen 
 
a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen „přihlašovací tiskopis“), 
který obsahuje údaje o 
1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého 
pobytu občana, 
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu 
u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby; 
 
b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným 
obdobným dokladem, který je veřejnou listinou; 
 
c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit 
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa 
trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí 
souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. 
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat 
objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), 
anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. 
 
Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona.14) 
Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce. 
 
 (7) Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským 
průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část24) občanského průkazu a současně občanovi 
vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku 
objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle 
odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby. V případě, že je oprávněná 
osoba současně vlastníkem objektu podle věty druhé, nepostupuje se podle věty druhé. 
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 (8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě 
jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, 
odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu 
doručeno do vlastních rukou. 
 
 (9) Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech 
nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním 
systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich 
odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, 
rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována. 
 
 (10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný 
zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, 
jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí 
změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. 
 
 (11) Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož 
oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e), nebo jím pověřený zmocněnec 
na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy9) ověřeným podpisem 
zmocnitele9). 
 
 (12) Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto 
skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. 
Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to neplatí 
v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského 
úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění 
podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního 
podpisu29). Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím 
pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy9). Dnem 
ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení 
o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto 
sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky. 

 
§ 13b 

 
Registr rodných čísel 

 
 (1) Ministerstvo spravuje a pro účely tvorby, určování, předávání, přidělování, 
ověřování, osvědčování, provádění a potvrzování změn rodných čísel zpracovává registr 
rodných čísel (dále jen „registr“). Registr tvoří veškerá určená rodná čísla podle tohoto 
zákona i podle dříve platných právních předpisů. Rodná čísla určená před 1. lednem 2003 lze 
vést pouze v listinné podobě. 
 
 (2) Registr je informačním systémem veřejné správy, který je samostatnou funkční 
částí informačního systému, v němž jsou využívána veškerá rodná čísla a další pomocné 
související údaje. Registr vytváří technické podmínky pro určování, předávání, přidělování, 
ověřování, osvědčování, provádění a potvrzování změn rodných čísel a vedení jejich 
evidence. 
 
 (3) V registru ministerstvo vede 
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a) důvod přidělení rodného čísla (§ 16), 
 
b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to jako blokovaný údaj,14c) 

 
e) důvod provedení změny rodného čísla, v případě provedení změny z důvodu osvojení lze 
vést rovněž stupeň osvojení, 
 
f) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, jejich 
případné změny, 
 
g) datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel přidělených před účinností zákona se tento 
údaj vede pouze, pokud jej lze zjistit z archivních materiálů, 
 
h) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, místo 
a stát, na jehož území se narodil; uvedené místo a okres narození na území České republiky 
jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj 
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, 
 
i) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud byl přidělen, 
 
j) obrazový záznam dokladu o rodném čísle [§ 15 písm. b)], pokud jej má ministerstvo 
k dispozici, 
 
k) záznam o ověření, osvědčení nebo potvrzení změny rodného čísla, včetně data jeho vydání, 
 
l) poznámku, kterou vytváří a využívá správce registru rodných čísel. 
 
 (4) Pro účely zpracování údajů v registru a pro jejich jednoznačné přiřazení k přesně 
specifikované fyzické osobě využívá registr z informačního systému tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení obyvatele, 
 
b) den, měsíc a rok narození, 
 
c) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát, na jehož území se 
narodila, 
 
d) pohlaví, 
 
e) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení, 
 
f) v případě osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení osvojitelů, popřípadě jejich změny, 
rodné příjmení, 
 
g) státní občanství. 
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 (5) (4) V registru jsou vedena 
 
a) určená rodná čísla, 
 
b) přidělená rodná čísla, 
 
c) aktuálně nepřidělená určená rodná čísla. 
 
Rodná čísla podle písmen a), b) a c) jsou v registru vedena jako neukončený, nepřetržitě 
funkčně přístupný přehled dat s výlučnou informační hodnotou, vzájemně si vytvářející 
uživatelskou podporu pro správné přidělování rodných čísel, k provádění a potvrzování změn 
rodných čísel, k ověřování a osvědčování přidělených rodných čísel a odstraňování zjištěných 
nedostatků v chybně přidělených rodných číslech. 
 
 (6) (5) V registru podle odstavce 5 písm. c) je veden aktuální přehled určených 
rodných čísel, která byla předána výdejovým místům, ale v rozhodný den nebyla přidělena 
fyzickým osobám, avšak mohou být kdykoliv využita podle podmínek stanovených v § 16 
a 17. 
 
 (7) (6) Ministerstvo předává z registru výdejovým místům sestavy pro individuální 
přidělení rodného čísla fyzickým osobám. Výdejová místa, vyjma zvláštní matriky, předají 
nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce ministerstvu vyplněné sestavy 
zpracované za každý příslušný kalendářní měsíc. Zvláštní matrika předá ministerstvu 
vyplněné sestavy zpracované v příslušném kalendářním čtvrtletí vždy nejpozději do 10 dnů 
po ukončení tohoto kalendářního čtvrtletí. Vyplněné sestavy předávají výdejová místa 
ministerstvu ve formě, v jaké jim sestavy poskytlo. Technický způsob předávání vyplněných 
sestav ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis. Uvedený postup se nepoužije v případě, 
jsou-li sestavy poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím sítě 
elektronických komunikací se zajištěním zpětné komunikace s výdejovým místem. 
 

§ 23a 
 
 (1) Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční 
úřady využívají pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel údaje vedené 
v informačních systémech provozovaných policií21) o cizincích s povolením k pobytu 
na území České republiky, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení včetně dřívějších jmen a příjmení, den, 
měsíc a rok narození, pohlaví a státní občanství cizince, rodné číslo, fotografie, místo, okres 
a stát narození, druh a místo pobytu, počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu 
na území České republiky, a rodinný stav nebo partnerství. 
 
 (2) Ministerstvo, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady 
pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel využívají v elektronické podobě 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud je to technicky možné, údaje vedené 
 
a) v informačním systému evidence občanských průkazů v rozsahu jméno, popřípadě jména, 
příjmení, rodné číslo, místo a okres narození, popřípadě místo a stát narození, pokud se občan 
narodil v zahraničí, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, označení úřadu, který 
občanský průkaz vydal, datum skončení platnosti občanského průkazu, čísla, popřípadě série 
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ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení 
ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu, 
 
b) v informačním systému evidence cestovních dokladů v rozsahu jméno, popřípadě jména, 
příjmení, rodné číslo, místo a okres narození, popřípadě místo a stát narození, pokud se občan 
narodil v zahraničí, číslo a druh cestovního dokladu, datum vydání, datum převzetí a datum 
skončení platnosti cestovního dokladu, označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 
prodloužení platnosti cestovního dokladu, číslo, druh, datum vydání a datum skončení 
platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo 
nahlášení jeho ztráty nebo odcizení, 
 
c) v informačním systému Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly 
státní občanství České republiky, v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné 
příjmení, pohlaví, datum narození, popřípadě rodné číslo, dosavadní státní občanství, okres 
místa trvalého pobytu, datum a způsob nabytí nebo pozbytí státního občanství České 
republiky. 
 
 (3) Údaje uvedené v odstavci 2 lze z jednotlivých informačních systémů využít pouze 
v rozsahu nezbytně nutném pro provedení příslušného úkonu. 
 
 (4) Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční 
úřady a ohlašovny využívají pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel 
referenční údaje ze základního registru obyvatel, základního registru práv a povinností, 
základního registru osob a ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
a dále údaje vedené v informačním systému a v informačním systému katastru nemovitostí 
v rozsahu údajů o adresách a jejich změnách. Uvedené údaje lze z jednotlivých informačních 
systémů využít pouze v rozsahu nezbytně nutném pro provedení příslušného úkonu. 
____________________  
9d) Čl. 5 písm. a) a e) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, vyhlášené pod č. 32/1969 Sb. 
21) § 158 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb. 
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Změna plemenářského zákona 
 

§ 23b  
 

Informační systém ústřední evidence  
 
 (1) Informační systém ústřední evidence je informační systém veřejné správy 
zajišťující shromažďování, zpracovávání, používání, poskytování, zpřístupňování 
a uchovávání údajů ústřední evidence.  
 
 (2) Správcem a provozovatelem informačního systému ústřední evidence je 
ministerstvo.  
 
 (3) Ministerstvo eviduje v informačním systému ústřední evidence v rozsahu 
stanoveném vyhláškou údaje o  
 
a) hospodářstvích,  
 
b) chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2,  
 
c) evidovaných zvířatech,  
 
d) provozovatelích jatek,  
 
e) provozovatelích líhní,  
 
f) provozovatelích shromažďovacích středisek,  
 
g) obchodnících,  
 
h) registrovaných dopravcích,  
 
i) uživatelských zařízeních,  
 
j) asanačních podnicích.  
 
 (4) Údaje evidované v informačním systému ústřední evidence se uchovávají 
na technických nosičích dat a v písemné podobě; ve stejné formě se mohou i přenášet.  
 
 (5) Pověřená osoba poskytuje z informačního systému ústřední evidence způsobem 
stanoveným ve vyhlášce  
 
a) chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 údaje o jejich evidovaných zvířatech,  
 
b) uznaným chovatelským sdružením údaje evidované a zpracovávané pro potřeby šlechtění 
a plemenitby zvířat, které evidují v plemenné knize,  
 
c) oprávněným osobám údaje o zvířatech chovatelů, pro které vykonávají odbornou činnost, 
k níž jim ministerstvo udělilo souhlas.  
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 (6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence České 
plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a Českému statistickému úřadu veškeré 
údaje potřebné ke kontrolním a statistickým účelům. Ministerstvo, inspekce a orgány 
veterinárního dozoru jsou oprávněny získávat z informačních systémů veřejné správy údaje 
nezbytně nutné pro potřeby spravování a provozování informačního systému ústřední 
evidence nebo pro kontrolu údajů v něm evidovaných.  
 
 (7) (6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence údaje 
také příslušným orgánům Evropské unie, zejména Komisi.  
 
 (8) (7) Vyhláška stanoví  
 
a) lhůty pro zapracovávání údajů do informačního systému ústřední evidence,  
 
b) způsob poskytování údajů z informačního systému ústřední evidence podle odstavce 5.  
 
 (9) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu, České 
plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a pověřené osobě podle § 23c pro výkon 
působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (10) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (11) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
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c) adresa místa trvalého pobytu, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
g) rodné číslo, 
 
h) datum, místo a okres úmrtí, 
 
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (12) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát, kde se cizinec narodil, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) druh a adresa místa pobytu, 
 
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
i) rodné číslo, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (13) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (14) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů 
 

§ 41 
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  
 
 (1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 
obyvatel tyto údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo 
a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí, 
 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají 
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
 

§ 64a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro výkon působnosti 
na úseku hospodaření s majetkem státu Ministerstvu financí a Úřadu 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,  
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
f) omezení svéprávnosti, 
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
f) omezení svéprávnosti, 
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna krizového zákona 
 

§ 15 
 
 (1) Hasičský záchranný sbor kraje16) při přípravě na krizové situace a jejich řešení 
 
a) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji, 
 
b) vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení, 
 
c) zpracovává krizový plán kraje, 
 
d) zpracovává krizový plán obcí s rozšířenou působností; při jeho zpracování vyžaduje 
v nezbytném rozsahu součinnost organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných 
celků, právnických osob a podnikajících fyzických osob, 
 
e) plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra a úkoly stanovené hejtmanem v rozsahu 
krizového plánu kraje a starostou obce s rozšířenou působností v rozsahu krizového plánu 
obce s rozšířenou působností, 
 
f) předává Ministerstvu vnitra, hejtmanovi a starostovi obce s rozšířenou působností na jejich 
žádost údaje podle § 15 odst. 3. 
 
 (2) Příslušný správní úřad za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení 
poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje na vyžádání v rozsahu nezbytném pro plnění 
úkolů způsobem zajišťujícím dálkový přístup údaje vedené v základním registru obyvatel41), 
základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci41), 
základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí41), agendovém informačním 
systému evidence obyvatel42), informačním systému cizinců43), registru silničních vozidel44), 
centrálním registru silničních vozidel44) a v registru řidičů45). 
 
 (3) (2) Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové 
situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o 
 
a) kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení, 
 
b) předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti 
výroby a služeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, 
polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci, 
 
c) počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech 
předpokládané evakuace, 
 
d) množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných 
látek, 
 
e) množství zadržené vody ve vodních nádržích, 
 
f) počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví 
právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie, 
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g) uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů důležitých 
pro řešení krizových situací, vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických 
sítích, 
 
h) stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení 
záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh 
důležitých provozů, 
 
i) výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat 
chovaných právnickými nebo fyzickými osobami, 
 
 pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení 
krizových situací. 
 
 (4) (3) Hasičský záchranný sbor kraje 
 
a) seznamuje obce a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného 
ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení, 
 
b) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje a krizového štábu obce s rozšířenou 
působností, 
 
c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d) a předává údaje v ní 
vedené Ministerstvu vnitra, 
 
d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e). 
____________________  
41) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
42) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
43) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
44) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
45) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu 
 

§ 12b  
 

Poskytování údajů z jiných informačních systémů  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Fondu pro výkon 
působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) osobní jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
f) omezení svéprávnosti, 
 
g) rodné číslo, 
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h) datum, místo a okres úmrtí, 
 
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát, kde se cizinec narodil, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) druh a adresa místa pobytu, 
 
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
h) omezení svéprávnosti, 
 
i) rodné číslo, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o Probační a mediační službě 
 

§ 5a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Probační a mediační 
službě pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
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h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů 
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum 
narození, 
 
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, 
 
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 
 
m) rodné číslo dítěte, 
 
n) osvojení, 
 
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
j) omezení svéprávnosti, 
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k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
 
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné 
číslo nebo datum narození, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě cizincem; v případě, že 
rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce 
nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
 
d) den, měsíc a rok narození, 
 
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o ochraně veřejného zdraví 
 

§ 47b  
 
 (1) Orgány ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů podle tohoto zákona v oblasti 
prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívají 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel36a), 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) adresa místa trvalého pobytu, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky. 
 
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
c) druh a adresa místa pobytu, 
 
d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému obyvatel nebo agendového informačního 
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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__________________ 
36a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 
 

§ 84 
 
 (1) K ověření správnosti údajů zapisovaných do matričních knih jsou ministerstva, 
ostatní správní úřady, soudy a orgány územních samosprávných celků povinny poskytnout 
potřebné informace. 
 
 (2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady 
a matriční úřady ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 
§ 84a 

 
 (1) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady 
a matriční úřady z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



207 
 

i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-
li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán 
místní správy, název a adresa sídla, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky, 
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-
li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla, 
 
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
l) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti 
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení partnerství, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela 
nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození, 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li 
dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte 
a datum jeho narození, 
 
o) o osvojenci údaje v rozsahu data nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí 
o zrušení osvojení, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 
současný stav. 
 
 (3) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady 
a matriční úřady z registru rodných čísel tyto údaje: 
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a) důvod přidělení rodného čísla, 
 
b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo, 
 
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) datum přidělení rodného čísla, 
 
f) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát, 
na jehož území se narodil. 
 

§ 84b 
 
 (1) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady 
a matriční úřady z informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o rozvodu manželství, 
 
k) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti 
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení partnerství, 
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l) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel 
nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo 
rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce 
a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno 
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
o) o osvojenci údaje v rozsahu data nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí 
o zrušení osvojení, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 
stav. 

 
§ 84c 

 
 Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel 
a informačního systému cizinců může pro účely tohoto zákona ministerstvo, krajský úřad 
a matriční úřad dále předávat. 
 

§ 84d 
 
 (1) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady 
a matriční úřady z informačního systému evidence občanských průkazů o občanských 
průkazech a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
d) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 
 
e) datum vydání občanského průkazu, 
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f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, 
 
g) datum skončení platnosti občanského průkazu, 
 
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu. 
 
 (2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady 
a matriční úřady z informačního systému evidence cestovních dokladů o cestovních 
dokladech a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo, 
 
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození, 
 
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 
 
d) datum vydání cestovního dokladu, 
 
e) datum převzetí cestovního dokladu, 
 
f) datum skončení platnosti cestovního dokladu, 
 
g) označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání 
a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu 
a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. 
 

§ 84e 
 
 Z využívaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o silničním provozu 
 

§ 122a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo policie poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti 
podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z evidence občanských průkazů a 
 
e) údaje z evidence cestovních dokladů.  
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) státní občanství, 
 
f) místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní občan České republiky 
narodil v cizině, 
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g) adresa místa trvalého pobytu, 
 
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
i) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum, místo úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí 
došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, 
 
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) místo a stát narození, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-
li o úmrtí mimo území České republiky, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Poskytovaným údajem podle odstavce 1 písm. c), d) a e) je digitalizovaná 
fotografie. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (7) Ministerstvo může jemu poskytnuté údaje podle odstavce 1 pro účely ověřování 
údajů vedených v evidenci řidičů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, 
popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje 
Ministerstvo vnitra nebo policii neprodleně informuje. 
 
 (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  
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Změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
 

§ 2  
 

Vymezení pojmů  
 
 Pro účely tohoto zákona se rozumí  
  
a) informační činností získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, 
shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava 
nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo 
kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na nosičích. Informační činnost je 
prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů veřejné správy 
prostřednictvím technických a programových prostředků;  
  
b) informačním systémem veřejné správy funkční celek nebo jeho část zabezpečující 
cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy. Každý 
informační systém veřejné správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné 
jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon 
informačních činností;  
  
c) správcem informačního systému veřejné správy osoba nebo její součást, která poskytuje 
služby informačního systému veřejné správy a za informační systém veřejné správy odpovídá;  
  
d) provozovatelem informačního systému veřejné správy osoba nebo její součást, která 
zajišťuje funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační systém 
veřejné správy. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit 
jiné osoby nebo jejich součásti, pokud to jiný zákon nevylučuje;  
  
e) uživatelem informačního systému veřejné správy osoba nebo její součást, která 
do informačního systému veřejné správy zapisuje data nebo data, případně i provozní údaje 
obsažené v informačním systému veřejné správy, využívá; uživatelem informačního systému 
veřejné správy je i správce nebo provozovatel informačního systému veřejné správy, pokud 
informační systém veřejné správy užívá při výkonu veřejné správy v oblasti, pro kterou 
informační systém veřejné správy poskytuje službu informačního systému veřejné správy;  
 
f) vytvářením informačních systémů veřejné správy proces zavádění informačních systémů 
veřejné správy, včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění;  
  
g) službou informačního systému veřejné správy činnost informačního systému veřejné 
správy uspokojující dané požadavky oprávněné osoby nebo její součásti spojená s funkcí 
informačního systému veřejné správy;  
  
h) referenčním, sdíleným a bezpečným rozhraním informačních systémů veřejné správy (dále 
jen „referenční rozhraní“) souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření 
vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy, které 
poskytuje kvalitní soustavu společných služeb informačních systémů veřejné správy, včetně 
služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy, 
a to i se systémy mimo Českou republiku;  
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i) atestacemi stanovení shody dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy 
s výjimkou provozních informačních systémů uvedených v § 1 odst. 4 písm. a) až d) 
s požadavky tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu;  
 
j) produktem souhrnný název pro technické vybavení, programové vybavení, dokumentaci 
informačních systémů veřejné správy nebo služby informačního systému veřejné správy nebo 
jejich kombinaci;  
  
k) atestem doklad osvědčující kladný výsledek atestace;  
  
l) atestačním střediskem právnická nebo fyzická osoba, kteří jsou podnikateli, provádějící 
atestace;  
  
m) dálkovým přístupem přístup prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací 
(například s využitím internetu);  
  
n) sdílením dat umožnění přístupu k daným datům prostřednictvím referenčního rozhraní, 
případně i mimo referenční rozhraní více osobám nebo jejich součástem současně;  
  
o) vazbou mezi informačními systémy veřejné správy vzájemné nebo jednostranné 
poskytování služeb informačních systémů veřejné správy, například sdílení dat;  
  
p) provozním informačním systémem informační systém veřejné správy zajišťující informační 
činnosti nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu;  
 
q) atestačními podmínkami obchodní podmínky vydané atestačním střediskem, obsahující 
zejména vymezení předmětu atestace a postupy atestačního střediska při provádění atestací 
schválené ministerstvem,  
  
r) akreditací postup, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že právnické nebo fyzické 
osoby, které jsou podnikateli, splňují ve vymezeném rozsahu technické, organizační, 
ekonomické a personální předpoklady k provádění atestací,  
  
s) provozní dokumentací dokumentace informačního systému veřejné správy, která popisuje 
funkční a technické vlastnosti informačního systému veřejné správy a blíže rozpracovává 
oprávnění a povinnosti jeho správce, provozovatele a uživatele,  
  
t) přístupem se zaručenou identitou přístup do informačního systému veřejné správy nebo 
elektronické aplikace s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, při jehož vydání 
nebo v souvislosti s ním anebo v souvislosti s umožněním jeho využití byla totožnost osoby 
ověřena státním orgánem, orgánem územního samosprávného celku nebo orgánem veřejné 
moci, který není státním orgánem ani orgánem územního samosprávného celku, (dále jen 
„veřejný orgán“) nebo který byl vydán v rámci kvalifikovaného systému elektronické 
identifikace, 
 
u) určeným informačním systémem informační systém veřejné správy, který 
1. využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní,  
2. má vazby na informační systém veřejné správy podle bodu 1, nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



215 
 

3. je určený k poskytování služby informačního systému veřejné správy fyzickým nebo 
právnickým osobám s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou 
identitou, alespoň 5 000 ročně., 
 
v) bezpečnostní úrovní bezpečnostní úroveň pro využívání cloud computingu orgány 
veřejné moci podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost, 
 
w) poptávkou cloud computingu jednání orgánu veřejné správy,  
1. jehož předmětem je projev vůle využít cloud computing poskytovaný osobou nebo její 
součástí, které jsou odlišné od tohoto orgánu veřejné správy, pro potřebu tohoto nebo 
jiného orgánu veřejné správy a mimo rámec vertikální spolupráce podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek,  
2. obsahující základní parametry poptávaného cloud computingu bez uvedení ceny,   
3. předcházející jednání tohoto nebo jiného orgánu veřejné správy podle zákona 
upravujícího zadávání veřejných zakázek, má-li být cloud computing zadán podle 
zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek,  
 
x) nabídkou cloud computingu jednání poskytovatele cloud computingu,  
1. jehož předmětem je projev vůle poskytnout cloud computing orgánu veřejné správy 
mimo rámec vertikální spolupráce podle zákona o zadávání veřejných zakázek,  
2. obsahující základní parametry nabízeného cloud computingu bez uvedení ceny,   
3. předcházející jednání tohoto poskytovatele cloud computingu podle zákona 
upravujícího zadávání veřejných zakázek, má-li být cloud computing zadán podle 
zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek. 
 

§ 5 
 

Orgány veřejné správy 
 
 (1) Orgány veřejné správy v rozsahu své zákonné působnosti provádějí výběr 
technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz jimi vytvářených 
a spravovaných informačních systémů veřejné správy; to neplatí, předpokládá-li informační 
koncepce České republiky užití produktu určitých vlastností.  
  
 (2) Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny  
  
a) spolupracovat s ministerstvem při plnění jeho úkolů podle § 4;  
  
b) předložit ministerstvu k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahujících pořízení 
nebo technické zhodnocení určených informačních systémů vypracovaných podle zvláštního 
právního předpisu7a) a investiční záměry akcí pořízení nebo technického zhodnocení určených 
informačních systémů. Povinnost podle věty první se nevztahuje na technické zhodnocení 
určeného informačního systému spočívající jen ve změnách nemajících vliv na vnitřní vazby 
tohoto určeného informačního systému nebo na vazby na jiné informační systémy veřejné 
správy; 
 
c) předložit ministerstvu před zahájením poskytování služby informačního systému veřejné 
správy jimi spravovaným určeným informačním systémem nebo na žádost ministerstva 
provozní dokumentaci určeného informačního systému k posouzení, zda určený informační 
systém splňuje požadavky kladené na něj právními předpisy, informační koncepcí orgánu 
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veřejné správy a provozní dokumentací a jde-li o informační systém veřejné správy 
spravovaný orgánem veřejné správy, pro něhož jsou závazná usnesení vlády, rovněž 
informační koncepcí České republiky a jinými usneseními vlády; část věty před středníkem se 
použije pouze v případě určených informačních systémů spravovaných státními orgány nebo 
určených informačních systémů spravovaných orgány územních samosprávných celků, které 
slouží výlučně k výkonu přenesené působnosti; 
 
d) zajistit, aby vazby jimi spravovaného informačního systému veřejné správy s výjimkou 
provozního informačního systému uvedeného v § 1 odst. 4 písm. a) až d) na informační 
systémy veřejné správy jiného správce byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního 
rozhraní. Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi jimi spravovanými informačními 
systémy veřejné správy a informačními systémy veřejné správy vedenými zpravodajskými 
službami;  
  
e) odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené ministerstvem,  
  
f) předložit ministerstvu k vyjádření projekty určených informačních systémů; část věty před 
středníkem se použije pouze v případě určených informačních systémů spravovaných státními 
orgány nebo určených informačních systémů spravovaných orgány územních samosprávných 
celků, které slouží výlučně k výkonu přenesené působnosti. Povinnost podle věty první se 
nevztahuje na technické zhodnocení určeného informačního systému spočívající jen ve 
změnách nemajících vliv na vnitřní vazby tohoto určeného informačního systému nebo na 
vazby na jiné informační systémy veřejné správy.  
  
 (3) Ústřední správní úřady zveřejňují věstníky vydávané ve své působnosti na portálu 
veřejné správy.  
  
 (4) V případech, kdy byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta 
pro zajišťování bezpečnosti České republiky, obrany České republiky, veřejné bezpečnosti, 
předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajišťování 
významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie 
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo ochrany subjektu údajů, a ten, komu byla 
služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, písemně prohlásí, že zpřístupnění 
záznamu o jejím poskytnutí další osobě nebo její součásti by mohlo ohrozit zajištění účelu, 
pro který byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, nelze po dobu trvání 
tohoto ohrožení záznam o jejím poskytnutí zpřístupnit. To neplatí pro zpřístupnění tohoto 
záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití 
služby informačního systému veřejné správy, nebo orgánu vykonávajícímu dozor 
nad zpracováním osobních údajů v rámci jeho působnosti.  
  
 (5) Ten, kdo učinil prohlášení podle odstavce 4, je povinen správci informačního 
systému veřejné správy bez zbytečného odkladu oznámit, že pominuly důvody 
pro znepřístupnění záznamu.  
  

(6) Orgány veřejné správy vykonávají informační činnost tak, aby nebyla ohrožena 
činnost zpravodajské služby. 
 

§ 5b 
 

 (1) Orgány veřejné správy uplatňují opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům 
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na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních 
systémech veřejné správy. 
 
 (2) Orgány veřejné správy při využívání cloud computingu postupují podle 
bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu 
podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost. 
 

§ 6k 
 

Katalog cloud computingu 
 

(1) Katalog cloud computingu je veřejný seznam, který obsahuje údaje o poptávkách 
orgánů veřejné správy po poskytnutí cloud computingu (dále jen „poptávka cloud 
computingu“), nabídkách poskytnutí cloud computingu orgánům veřejné správy (dále jen 
„nabídka cloud computingu“) a o cloud computingu využívaném orgány veřejné správy. 

 
(1) Katalog cloud computingu je seznam, ve kterém se vedou údaje o poptávkách 

cloud computingu, nabídkách cloud computingu a o cloud computingu využívaném 
orgány veřejné správy. 

 
(2) Údaji vedenými v katalogu cloud computingu o 
 

a) poptávkách cloud computingu jsou 
1. údaje identifikující orgán veřejné správy, který cloud computing poptává,  
2. základní parametry poptávaného cloud computingu, včetně jeho bezpečnostní úrovně, 
 
b) nabídkách cloud computingu jsou 
1. údaje identifikující poskytovatele cloud computingu, který cloud computing nabízí,  
2. základní parametry nabízeného cloud computingu, včetně jeho bezpečnostní úrovně, 
3. popis způsobu, jakým nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy 
dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud 
computingu podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost, 
 
c) využívaném cloud computingu jsou 
1. údaje identifikující orgán veřejné správy, který cloud computing využívá,  
2. údaje identifikující poskytovatele cloud computingu, který cloud computing 
poskytuje,  
3. základní parametry využívaného cloud computingu, včetně jeho bezpečnostní úrovně. 
 

(3) Údaje podle odstavce 2 jsou veřejné s výjimkou popisu způsobu, jakým 
nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní 
pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu podle zákona 
upravujícího kybernetickou bezpečnost. Po jejich vymazání z katalogu cloud 
computingu je ministerstvo uchová v informačním systému cloud computingu po dobu 
5 let ode dne vymazání jako údaje neveřejné. Ministerstvo zpřístupní údaje podle věty 
druhé tomu, kdo prokáže právní zájem na zpřístupnění. 

 
(2) (4) Katalog cloud computingu je součástí informačního systému cloud 

computingu. 
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§ 6l 
 

Využívání cloud computingu orgánem veřejné správy 
 
(1) Orgán veřejné správy může využívat pouze cloud computing poskytovaný státním 

poskytovatelem cloud computingu nebo jiným poskytovatelem cloud computingu, než je 
státní poskytovatel cloud computingu, obsažený v nabídce cloud computingu zapsané 
v katalogu cloud computingu.  

 
(2) Poskytovatelem cloud computingu zařazeného do nejvyšší bezpečnostní úrovně 

orgánu veřejné správy může být pouze státní poskytovatel cloud computingu. Cena za 
poskytnutí cloud computingu orgánu veřejné správy se stanoví podle cenových předpisů; 
působnost cenového orgánu pro poskytnutí cloud computingu orgánu veřejné správy 
vykonává ministerstvo. 

 
§ 6l 

 
Využívání cloud computingu orgánem veřejné správy 

 
(1) Orgán veřejné správy může využívat pouze cloud computing poskytovaný  

 
a) státním poskytovatelem cloud computingu nebo jiným poskytovatelem cloud 
computingu, než je státní poskytovatel cloud computingu, na základě nabídky cloud 
computingu zapsané v katalogu cloud computingu, nebo  
 
b) poskytovatelem cloud computingu v rámci vertikální spolupráce podle zákona 
upravujícího zadávání veřejných zakázek. 
 

(2) Cloud computing zařazený do nejvyšší bezpečnostní úrovně může orgánu 
veřejné správy poskytovat pouze státní poskytovatel cloud computingu.  

 
(3) Cena za poskytnutí cloud computingu orgánu veřejné správy se stanoví podle 

cenových předpisů; působnost cenového orgánu pro poskytnutí cloud computingu 
orgánu veřejné správy vykonává ministerstvo. 
 

§ 6m 
 

Zápis poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu 
 

(1) Ministerstvo zapíše poptávku cloud computingu do katalogu cloud computingu na 
základě žádosti orgánu veřejné správy, který poptává poskytnutí cloud computingu, a to do 45 
15 dnů ode dne podání žádosti. Ministerstvo dále zapíše poptávku cloud computingu 
do katalogu cloud computingu na základě vlastního vyhodnocení potřeby využívání cloud 
computingu orgány veřejné správy.  

 
(2) Orgán veřejné správy podává žádost podle odstavce 1 elektronicky ve strojově 

čitelném formátu. Orgán veřejné správy uvede v žádosti podle odstavce 1 kromě obecných 
náležitostí podání stanovených správním řádem údaje o poptávce cloud computingu v rozsahu 
údajů, které se o poptávce cloud computingu vedou v katalogu cloud computingu.  
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(3) Podmínkou zápisu poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu je, 
že poptávaný cloud computing  
 
a) splňuje bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné správy využívající služby poskytovatelů 
cloud computingu,  
 
b) splňuje kritéria pro zařazení do některé z bezpečnostních úrovní pro využívání cloud 
computingu orgány veřejné správy,  
 
c) neodpovídá svým obsahem jinému poptávanému cloud computingu, který je již zapsán 
v katalogu cloud computingu, a  
 
d) je proveditelný. 
  

(3) Odpovídá-li poptávka cloud computingu zapsaná v katalogu cloud 
computingu základními parametry poptávaného cloud computingu jiné poptávce cloud 
computingu zapsané v katalogu cloud computingu, ministerstvo tyto poptávky sdruží. 

 
(4) Splnění podmínek podle odstavce 3 posoudí ministerstvo ve spolupráci 

s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.  
 
(5) Nesplňuje-li poptávaný cloud computing podmínky podle odstavce 3 a je-li 

žadatelem státní orgán, ministerstvo jej o nesplnění podmínek podle odstavce 3 vyrozumí 
prostřednictvím informačního systému cloud computingu; ve vyrozumění uvede, v čem 
spatřuje nesplnění podmínek podle odstavce 3.  
 
 (6) Nesplňuje-li poptávaný cloud computing podmínky podle odstavce 3 a je-li 
žadatelem orgán územního samosprávného celku, ministerstvo vydá rozhodnutí, kterým 
žádost o zápis poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu zamítne, a písemné 
vyhotovení rozhodnutí doručí žadateli prostřednictvím informačního systému cloud 
computingu. Proti rozhodnutí podle věty první není rozklad přípustný. 
 

§ 6n 
 

Výmaz poptávky cloud computingu z katalogu cloud computingu 
 
 (1) Ministerstvo vymaže z katalogu cloud computingu poptávku cloud computingu,  
 
a) o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal orgán veřejné správy, na základě 
žádosti tohoto orgánu veřejné správy, a to do 45 dnů ode dne podání žádosti o výmaz, 
 
b) o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal orgán veřejné správy, po uplynutí 1 
roku ode dne, kdy byla poptávka cloud computingu do katalogu cloud computingu zapsána,  
 
c) o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal orgán veřejné správy, na základě zápisu 
cloud computingu, který je předmětem poptávky cloud computingu, do katalogu cloud 
computingu podle § 6q odst. 1, 
 
d) kterou zapsalo do katalogu cloud computingu podle § 6m odst. 1 věty druhé, na základě 
vlastního vyhodnocení potřeby využívání cloud computingu orgány veřejné správy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



220 
 

 (2) Ministerstvo vyrozumí prostřednictvím informačního systému cloud 
computingu orgán veřejné správy, na základě jehož žádosti byla poptávka cloud computingu 
do katalogu cloud computingu zapsána, o výmazu poptávky cloud computingu podle odstavce 
1 písm. a) a b) prostřednictvím informačního systému cloud computingu. 
 

§ 6o 
 

Zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu 
  

(1) Ministerstvo zapíše nabídku cloud computingu do katalogu cloud computingu na 
základě žádosti poskytovatele cloud computingu, a to do 45 dnů 7 měsíců ode dne podání 
žádosti. 

 
(2) Poskytovatel cloud computingu podává žádost podle odstavce 1 elektronicky 

ve strojově čitelném formátu. Poskytovatel cloud computingu uvede v žádosti podle 
odstavce 1 kromě obecných náležitostí podání stanovených správním řádem údaje o nabídce 
cloud computingu v rozsahu údajů, které se o nabídce cloud computingu vedou v katalogu 
cloud computingu. Poskytovatel cloud computingu dále uvede v žádosti podle odstavce 1 
popis způsobu, jakým nabízený cloud computing umožňuje orgánu veřejné správy 
dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud 
computingu podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost, s odkazy na příslušná 
ustanovení dokumentace nabízeného cloud computingu. Poskytovatel cloud computingu 
k žádosti podle odstavce 1 připojí dokumentaci nabízeného cloud computingu. 

 
(3) Podmínkou zápisu nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu je, že 

nabízený cloud computing splňuje 
 

a) bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné správy využívající služby poskytovatelů cloud 
computingu a 
 
b) kritéria pro zařazení do některé z bezpečnostních úrovní pro využívání cloud computingu 
orgány veřejné správy. 

 
(4) Splnění podmínek podle odstavce 3 posoudí ministerstvo ve spolupráci 

s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.  
 
(3) Podmínkou zápisu nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu 

je, že nabízený cloud computing umožní orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní 
pravidla pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu podle zákona 
upravujícího kybernetickou bezpečnost. 

 
(4) Splnění podmínky podle odstavce 3 posoudí ministerstvo. Ministerstvo si 

v případě potřeby vyžádá vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost; Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se vyjádří 
nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení žádosti o vyjádření.  

 
(5) Nesplňuje-li nabízený cloud computing podmínky podmínku podle odstavce 3, 

ministerstvo vydá rozhodnutí, kterým žádost o zápis nabídky cloud computingu do katalogu 
cloud computingu zamítne. Proti rozhodnutí podle věty první není rozklad přípustný. 
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§ 6p 
 

Výmaz nabídky cloud computingu z katalogu cloud computingu 
 
(1) Ministerstvo vymaže z katalogu cloud computingu nabídku cloud computingu,  

 
a) o jejíž zápis do katalogu cloud computingu požádal poskytovatel cloud computingu, na 
základě žádosti tohoto poskytovatele cloud computingu, a to do 45 dnů ode dne podání 
žádosti o výmaz, 
 
b) zjistí-li, že nabízený cloud computing přestal splňovat podmínky podmínku podle § 6o 
odst. 3; ministerstvo tak učiní bezodkladně po posouzení plnění podmínek podmínky podle 
§ 6o odst. 3 ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, 
nebo 
 
c) a to po uplynutí 3 let ode dne, kdy byla nabídka cloud computingu do katalogu cloud 
computingu zapsána. 
 
c) po uplynutí 3 let ode dne, kdy byla nabídka cloud computingu do katalogu cloud 
computingu zapsána, pokud poskytovatel cloud computingu nepotvrdil ministerstvu, že 
nabídka cloud computingu je stále platná, nebo po uplynutí 3 let ode dne, kdy 
poskytovatel cloud computingu naposledy potvrdil ministerstvu, že nabídka cloud 
computingu je stále platná; ministerstvo vyzve prostřednictvím informačního systému 
cloud computingu poskytovatele cloud computingu o potvrzení platnosti nabídky cloud 
computingu po uplynutí 30 měsíců ode dne, kdy byla nabídka cloud computingu do 
katalogu cloud computingu zapsána, a dále vždy po uplynutí 3 let ode dne, kdy mu 
poskytovatel cloud computingu potvrdil, že nabídka cloud computingu je stále platná. 
 
 (2) Ministerstvo si při posuzování plnění podmínky podle § 6o odst. 3 v případě 
potřeby vyžádá vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost; Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se vyjádří 
nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení žádosti o vyjádření. 
 

(2) (3) Ministerstvo vyrozumí prostřednictvím informačního systému cloud 
computingu poskytovatele cloud computingu, na základě jehož žádosti byla nabídka cloud 
computingu do katalogu cloud computingu zapsána, o výmazu nabídky cloud computingu 
podle odstavce 1 písm. a) a c) prostřednictvím informačního systému cloud computingu. 
 
 (3) (4) Ministerstvo vydá o výmazu nabídky cloud computingu z katalogu cloud 
computingu podle odstavce 1 písm. b) rozhodnutí. Proti rozhodnutí podle věty první není 
rozklad přípustný. 
 

(5) Ministerstvo vyrozumí prostřednictvím informačního systému cloud 
computingu o výmazu nabídky cloud computingu z katalogu cloud computingu orgán 
veřejné správy, který využívá cloud computing, který je předmětem nabídky; 
ve vyrozumění uvede datum výmazu nabídky cloud computingu z katalogu cloud 
computingu a jeho důvody. 
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Hlava X 
 

Součinnost provozovatele informačního systému veřejné správy 
 

§ 9e 
 

 (1) Provozovatel informačního systému veřejné správy předá bezodkladně na vyžádání 
správce informačního systému veřejné správy data a provozní údaje týkající se 
provozovaného informačního systému veřejné správy. 
  
 (2) Provozovatel informačního systému veřejné správy předá bezodkladně 
po ukončení provozování informačního systému veřejné správy data a provozní údaje týkající 
se provozovaného informačního systému veřejné správy správci informačního systému 
veřejné správy a kopie těchto dat a provozních údajů zlikviduje. 
  
 (3) Provozovatel informačního systému veřejné správy zlikviduje kopie dat 
a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému veřejné správy 
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Provozovatel informačního 
systému veřejné správy postupuje při likvidaci kopie dat a provozních údajů týkajících 
se provozovaného informačního systému veřejné správy podle pravidel stanovených 
zákonem upravujícím kybernetickou bezpečnost pro likvidaci dat, provozních údajů, 
informací a jejich kopií správci a provozovateli významného informačního systému. 
Provozovatel informačního systému veřejné správy umožní správci informačního systému 
veřejné správy dohled nad průběhem likvidace kopií dat a provozních údajů, nevylučuje-li to 
způsob provozování informačního systému veřejné správy.  
  
 (4) Provozovatel informačního systému veřejné správy vyhotoví o průběhu likvidace 
kopií dat a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému veřejné 
správy protokol, který předá správci informačního systému veřejné správy bezodkladně 
po provedení likvidace kopií dat a provozních údajů. Správce informačního systému veřejné 
správy uchová protokol alespoň po dobu 10 let. 
 
  (5) (4) Provozovatel informačního systému veřejné správy má právo na úhradu účelně 
vynaložených nákladů za předání dat a provozních údajů podle odstavců 1 a 2. 
 
  (6) (5) Ustanovení právního předpisu upravujícího práva k duševnímu vlastnictví 
nejsou předáním dat a provozních údajů podle odstavců 1 a 2 dotčena. 

 
Hlava X Hlava XI 

 
Společná, přechodná, zrušovací a zmocňovací ustanovení 

 
§ 10 

Přechodná ustanovení 
  

 (1) Informační systémy, které orgány veřejné správy ke dni účinnosti tohoto zákona již 
spravují, provozují nebo budují, musí orgány veřejné správy nejpozději do 2 let ode dne 
účinnosti tohoto zákona uvést do souladu s tímto zákonem nebo ukončit jejich činnost. 
  
 (2) V případě informačních systémů veřejné správy, jejichž správci jsou orgány 
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územní samosprávy, které nevykonávají státní správu v přenesené působnosti, se na tyto 
správce povinnosti uvedené v § 5 odst. 2 písm. c), f), g) a h) vztahují po uplynutí doby 2 let 
ode dne nabytí účinnosti těchto ustanovení zákona. 

 
§ 12 

 
 (1) Ministerstvo stanoví vyhláškou  
  
a) technické a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné 
správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle § 4 odst. 2 písm. d),  
  
b) požadavky na strukturu a obsah informační koncepce orgánu veřejné správy, postupy 
orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání, při vyhodnocování jejího dodržování 
a požadavky na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy podle § 5a 
odst. 2,  
 
c) požadavky na strukturu a obsah provozní dokumentace podle § 5a odst. 3 a na rozsah 
provozní dokumentace předkládané při atestaci podle § 5a odst. 4,  
  
d) postupy atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů 
veřejné správy podle § 6d odst. 1 písm. b),  
  
e) postupy atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních 
systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle § 6d odst. 1 písm. b),  
 
f) seznam obecních úřadů, úřadů městských částí nebo městských obvodů územně členěných 
statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy podle § 8a odst. 2 písm. d), 
 
g) údaje o poptávkách cloud computingu, nabídkách cloud computingu a o cloud computingu 
využívaném základních parametrech poptávek cloud computingu, nabídek cloud 
computingu a cloud computingu využívaného orgány veřejné správy, které jsou vedeny 
v katalogu cloud computingu podle § 6k odst. 2 písm. a) bodu 2, § 6k odst. 2 písm. b) bodu 
2 a § 6k odst. 2 písm. c) bodu 3., 
 
h) požadavky na strukturu a obsah popisu způsobu, jakým nabízený cloud computing 
umožňuje orgánu veřejné správy dodržet bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné 
moci využívající služby cloud computingu podle zákona upravujícího kybernetickou 
bezpečnost, podle § 6o odst. 2, 
 
i) požadavky na strukturu a obsah dokumentace nabízeného cloud computingu podle 
§ podle § 6o odst. 2. 
 
 (2) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v dohodě s ministerstvem 
stanoví vyhláškou  
 
a) způsob likvidace kopií dat a provozních údajů podle § 9e odst. 3,  
 
b) náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií dat a provozních údajů podle § 9e odst. 4.  
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Změna zákona o hospodaření energií 
 

§ 10h 
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
 
 (1) Ministerstvo využívá k výkonu působnosti podle tohoto zákona 
 
a) údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z informačního systému cizinců. 
 
 (2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,  
 
f) omezení svéprávnosti, 
 
g) datum úmrtí, 
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
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c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, 
 
e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
f) omezení svéprávnosti, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna energetického zákona 
 

§ 17a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu 
a Energetickému regulačnímu úřadu pro výkon jeho působnosti a pro výkon působnosti 
Energetického regulačního úřadu podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum narození, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
f) omezení svéprávnosti, 
 
g) datum úmrtí, 
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
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b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, 
 
e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
f) omezení svéprávnosti, 
 
g) datum úmrtí, 
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Ministerstvo a Energetický regulační úřad mohou pro účely ověření poskytnutých 
údajů a pro plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona poskytnuté údaje dále předávat, 
třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokovat, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; 
o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky neprodleně 
informují. 
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
 

§ 4a 
 
 (1) Ministerstvo vnitra, Policie České republiky nebo Český statistický úřad poskytují 
Ministerstvu dopravy a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností pro výkon působnosti 
podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob 
a orgánů veřejné moci, 
 
c) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a 
 
d) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
d) právní forma, 
 
e) statutární orgán a 
 
f) adresa sídla právnické osoby nebo adresa sídla fyzické osoby. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
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c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, 
 
f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
g) datum úmrtí a 
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) druh a adresa místa pobytu, 
 
f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
h) datum úmrtí a 
 
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (7) Z informačního systému technických prohlídek se obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností pro účely vedení registru silničních vozidel poskytují údaje 
o technických prohlídkách. 
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Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

§ 20a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům 
vykonávajícím státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o podpoře sportu 
 

§ 3f 
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
 

(1) Agentura využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního 
registru obyvatel údaje v rozsahu 

 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který 
je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil,  
 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 

(2) Agentura využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního 
systému evidence obyvatel údaje v rozsahu 

 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  
 
b) datum narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který 
je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 

(3) Agentura využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního 
systému cizinců údaje v rozsahu 

 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
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e) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který 
je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
  (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



234 
 

 
Změna zákona o veřejných sbírkách 

 
§ 27a 

 
 (1) Ministerstvo a příslušné krajské úřady při výkonu působnosti podle tohoto zákona 
využívají ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Ministerstvo a příslušné krajské úřady při výkonu působnosti podle tohoto zákona 
využívají z informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
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l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud 
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
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Změna exekučního řádu 
 

§ 33a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro potřeby exekuce 
exekutorům 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o zástupcíchsubjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví a jeho změna, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území 
k narození došlo, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
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h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, 
který smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti, 
 
j) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, 
 
k) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly 
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 
za nezvěstného, 
 
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce nebo opatrovníka; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo 
opatrovník nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-
li jiným zákonným zástupcem nebo opatrovníkem dítěte právnická osoba, název a adresa 
sídla. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví a jeho změna, 
 
d) místo a stát narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu, 
 
j) omezení svéprávnosti, 
 
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
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republiky, 
 
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné 
číslo nebo datum narození, 
 
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) den, měsíc a rok narození, 
 
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození, 
 
d) rodné číslo. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže 
 

§ 21i  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  
 
 (1) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru 
obyvatel tyto údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a stát narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.  
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 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
 

§ 67b  
 
 (1) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního registru 
obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození 
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
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k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)

aspi://module='ASPI'&link='231/2001%20Sb.%252367b'&ucin-k-dni='30.12.9999'


243 
 

Změna vodního zákona 
 

§ 104  
 
 (1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce 
životního prostředí.  
 
 (2) Vodoprávními úřady jsou  
 
a) obecní úřady,  
 
b) újezdní úřady43) na území vojenských újezdů,  
 
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,  
 
d) krajské úřady,  
 
e) ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108).  
 
 Tímto nejsou dotčena ustanovení o povodňových orgánech.  
 
 (3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy 
pro účely výkonu působnosti na úseku vodního hospodářství 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  
 
b) adresa místa pobytu, 
 
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
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c) adresa místa trvalého pobytu, 
 
d) omezení svéprávnosti,  
 
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) druh a adresa místa pobytu, 
 
d) omezení svéprávnosti, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se 
datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (9) (3) Ve správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 
horního zákona a zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a dále 
při postupu podle stavebního zákona4) při umisťování, povolování, užívání a odstraňování 
staveb lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon jen na základě závazného stanoviska 
vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle tohoto zákona. Závazné 
stanovisko podle tohoto ustanovení se vydává jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas podle 
§ 17. Vodoprávní úřad v závazném stanovisku posoudí možnost zhoršení či nemožnost 
dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru 
povrchové nebo podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést 
ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu 
dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, uloží žadateli usnesením povinnost 
požádat v případě uskutečnění záměru o udělení výjimky podle § 23a odst. 8. Vodoprávní 
úřad je vázán svým předchozím závazným stanoviskem. Navazující závazná stanoviska 
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mohou vodoprávní úřady v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných 
a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily 
podmínky, za kterých bylo původní závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností 
vyplývajících z větší podrobnosti pořízené dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo 
jiný úkon správního orgánu při úkonech podle věty první, jinak se k nim nepřihlíží. 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



246 
 

Změna zákona o pohřebnictví  
 

§ 5b  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
 
 (1) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá ze základního registru 
obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil. 
 
 (2) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; v případě narození v cizině, místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, 
 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo území 
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
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b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo 
a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna knihovního zákona 
 

§ 23a  
 
 (1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo ze základního 
registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo z informačního 
systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození 
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, 
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k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo z informačního 
systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o finanční kontrole 
 

§ 23a  
 
 (1) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční 
kontroly ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční 
kontroly z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České 
republiky údaje, kterými jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, podle jiného právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, jeho datum, místo 
a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, a to 
ve formě referenční vazby ze základního registru osob, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
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zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte 
právnická osoba, název a adresa sídla, 
 
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, 
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-
li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho 
narození, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá 
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, 
 
o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, 
3. původní a nové rodné číslo dítěte, 
4. datum, místo a okres narození, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě 
s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své 
osoby v souvislosti s porodem, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,  
 
p) záznam o poskytnutí údajů, 
 
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
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 (3) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku finanční 
kontroly z agendového informačního systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu 
 
j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,  
 
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, 
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo; 
je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, 
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
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pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem, 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, 
3. původní a nové rodné číslo dítěte, 
4. datum a místo narození, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě 
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené 
ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení 
své osoby v souvislosti s porodem, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte, 
 
r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
u) jméno, popřípadě jména, příjmení 
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo 
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který 
byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen 
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu 
na území České republiky, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem 
s povolením k pobytu na území České republiky, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, 
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě 
jména, příjmení a datum narození. 
 
 (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (5) Ministerstvo financí může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 4 pro účely 
výkonu finanční kontroly dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, 
že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo financí 
neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo 
zlikviduje. 
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 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o myslivosti 
 

§ 60a  
 
 (1) Orgánům státní správy myslivosti jsou pro výkon jejich působnosti podle tohoto 
zákona poskytovány 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 
se narodil, 
 
d) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený 
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
e) adresa místa pobytu, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o ochraně označení původu  
 

§ 13a  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
 
 (1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 
obyvatel tyto údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo 
a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí, 
 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají 
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o obalech 
 

§ 31a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy 
v oblasti nakládání s odpady a obaly z odpadů  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o církvích a náboženských společnostech 
 

§ 27a  
 
 (1) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu 
na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění 
k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření identifikačních údajů členů statutárního 
orgánu církve a náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby 
a svazu církví a náboženských společností ze základního registru obyvatel referenční údaje, 
a to 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu 
na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění 
k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření identifikačních údajů členů statutárního 
orgánu církve a náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby 
a svazu církví a náboženských společností z agendového informačního systému evidence 
obyvatel údaje, a to 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) pohlaví, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
g) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; 
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li 
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opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla. 
 
 (3) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o návrhu 
na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o návrhu na přiznání oprávnění 
k výkonu zvláštních práv a pro potřeby ověření identifikačních údajů členů orgánu církve 
nebo náboženské společnosti, statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví 
a náboženských společností z agendového informačního systému cizinců údaje, a to 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
f) omezení svéprávnosti. 
 
 (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 
 (5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o soudech a soudcích 
 

§ 175a  
 
 Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů využívá ze 
základního registru obyvatel tyto referenční údaje:  
  
a) příjmení, rodné příjmení, 
  
b) jméno, popřípadě jména,  
  
c) pohlaví,  
 
c) d) adresa místa pobytu,  
  
d) e) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil,  
  
e) f) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
  
f) g) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
  
h) omezení svéprávnosti, 
 
i) rodinný stav nebo registrované partnerství, 
 
g) h) j) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, a datum skončení jejich 
platnosti.  
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Změna zákona o integrované prevenci 
 

§ 28a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům 
vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



265 
 

d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o zbraních 
 

§ 73a  
 

Centrální registr zbraní 
 
 (1) Centrální registr zbraní je neveřejný informační systém veřejné správy podle 
zvláštního právního předpisu28) sloužící k výkonu státní správy a k dalším úkonům v oblasti 
zbraní, střeliva a munice.  
  
 (2) V centrálním registru zbraní jsou vedeny údaje v rozsahu údajů vedených 
v informačních systémech uvedených v § 71 odst. 2 písm. a) až i) a v § 71 odst. 3 písm. a) 
až g).  
  
 (3) Správcem centrálního registru zbraní je policie.  
  
 (4) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence provádí zápis, změnu, 
popřípadě výmaz záznamu v centrálním registru zbraní elektronicky dálkovým přístupem 
zadáním údajů prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové 
stránky aplikace centrálního registru zbraní.  
  
 (5) Správce centrálního registru zbraní zřídí přístup do centrálního registru zbraní 
držiteli zbrojní licence, který provádí některou z činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), 
nebo držiteli obecné muniční licence, a to do 2 pracovních dnů ode dne vydání zbrojní licence 
nebo obecné muniční licence; držiteli zbrojní licence, který vede evidenci podle § 39a odst. 1, 
zřídí správce centrálního registru zbraní přístup do centrálního registru zbraní na žádost. 
 
 (6) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence se do centrálního 
registru zbraní přihlašuje prostřednictvím individualizovaných přístupových údajů. Držitel 
zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence může požádat správce centrálního registru 
zbraní o zřízení nebo zrušení přístupu do centrálního registru zbraní pro jím pověřené osoby. 
Správce centrálního registru zbraní doručí individualizované přístupové údaje držiteli zbrojní 
licence nebo držiteli obecné muniční licence a jím pověřené osobě do vlastních rukou bez 
zbytečného odkladu po zřízení přístupu do centrálního registru zbraní. Držitel zbrojní licence 
nebo držitel obecné muniční licence a jím pověřená osoba jsou povinni chránit přístupové 
údaje proti zneužití. 
 

(5) Správce centrálního registru zbraní umožní přístup do centrálního registru 
zbraní držiteli zbrojní licence nebo obecné muniční licence, a to do 2 pracovních dnů 
ode dne vydání zbrojní licence. Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence může 
požádat správce centrálního registru zbraní o umožnění nebo zabránění přístupu 
do centrálního registru zbraní pro jím určené osoby. 

 
(6) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence a jimi pověřená 

osoba do centrálního registru zbraní přistupují prostřednictvím přístupu se zaručenou 
identitou s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci, pokud 
centrální registr zbraní využití takového jiného prostředku umožňuje.  
  
 (7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní 
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na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu zbraně, střeliva, černého 
loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek. Držitel obecné muniční licence je povinen 
zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou 
změnu stavu munice. Změnu stavu je držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční 
licence povinen zaznamenat bez zbytečného odkladu po fyzickém převzetí zbraně, střeliva, 
černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek nebo munice nebo po jiné 
skutečnosti zakládající změnu stavu, nejpozději však do 2 dnů.  
  
 (8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje  
  
a) držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající se zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva 
do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černého loveckého prachu, 
bezdýmného prachu a zápalek v rozsahu  
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého 
prachu, bezdýmného prachu a zápalek,  
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého 
prachu, bezdýmného prachu a zápalek,  
3. údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách, včetně 
kategorie zbraně a uvedení místa jejich uložení včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, 
ve kterém jsou zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy, 
nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,  
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byly 
zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky nabyty, a  
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo 
vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu a zápalkám 
převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky 
přenechány, včetně oprávnění,  
  
b) držitel obecné muniční licence v rozsahu  
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,  
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,  
3. údaje o munici, včetně způsobu uložení munice a uvedení místa jejího uložení, včetně 
údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém je munice uložena, nepostačuje-li k jeho 
jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,  
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byla 
munice nabyta, a  
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo 
vlastnictví k munici převedeno nebo jíž byla munice přenechána, včetně oprávnění,  
  
c) policie a  
  
d) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.  
  
 (9) Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti, zejména pro 
vedení řízení a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, 
nepřetržitý dálkový přístup k informacím z centrálního registru zbraní  
  
a) ministerstvu,  
  
b) Ministerstvu obrany,  
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c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,  
  
d) zastupitelskému úřadu České republiky,  
  
e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a  
  
f) Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu.  
  
 (10) Prováděcí právní předpis stanoví  
  
a) vzor předepsaného elektronického formuláře podle odstavce 7,  
  
b) náležitosti vedení evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které 
jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černého loveckého prachu, 
bezdýmného prachu a zápalek v centrálním registru zbraní,  
  
c) náležitosti vedení samostatné evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto 
zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a které nejsou předmětem činností uvedených v § 2 
odst. 2 písm. d), s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní podle § 39a 
odst. 1 a  
  
d) náležitosti vedení evidence munice v centrálním registru zbraní. 
 

§ 73b 
 

Využívání údajů ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel 
a informačního systému cizinců 

 
 (1) Policie využívá ze základního registru obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto 
zákona tyto referenční údaje: 
  
a) příjmení, 
  
b) jméno, popřípadě jména, 
  
c) adresa místa pobytu, 
  
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
  
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
  
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
  
 (2) Policie využívá z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti 
podle tohoto zákona tyto údaje: 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) pohlaví, 
  
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
  
e) rodné číslo, 
  
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
  
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
  
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
  
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-
li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, 
místo a stát, kde se narodil, 
  
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, 
  
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, 
  
l) datum, místo a okres vzniku partnerství, 
  
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera, 
  
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte, 
  
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
  
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
  
 (3) Policie využívá z informačního systému cizinců pro výkon působnosti podle tohoto 
zákona tyto údaje: 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) pohlaví, 
  
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
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republiky, místo a okres narození, 
  
e) rodné číslo, 
  
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
  
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
  
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky, 
  
i) omezení svéprávnosti, 
  
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
  
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém 
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
  
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
  
 (4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
____________________ 
28) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 
 

§ 9  
 
 (1) Ústřední inspektorát a inspektoráty pro výkon své působnosti podle tohoto zákona 
a jiných právních předpisů3) využívají 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z informačního systému cizinců. 
 
 (2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 
se narodil, 
 
d) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nezvěstný 
zřejmě nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
e) adresa místa pobytu, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti. 
 
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, 
místo a okres narození, 
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c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 
 

§ 8a  
 

Poskytování údajů  
 
 (1) Ústavu jsou pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona a ministerstvu 
pro výkon jeho působnosti podle zvláštních zákonů4)poskytovány 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 
se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený 
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o válečných veteránech 
 

§ 8a  
 
 (1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel. 
 
 (2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou  
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) státní občanství, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) zbavení způsobilosti k právním úkonům, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo 
a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o finančním arbitrovi 
 

§ 12a  
 
 (1) Arbitr využívá k plnění úkolů podle tohoto zákona údaje  
 
a) ze základního registru obyvatel, 
 
b) z informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) z informačního systému cizinců, 
 
d) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 
moci, 
 
e) z katastru nemovitostí.  
 
 (2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, a 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a okres narození a u státního občana České republiky, který se narodil v cizině, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-
li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, 
který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
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g) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce nebo opatrovníka, 
 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo území 
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, 
 
j) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, a 
 
k) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky. 
 
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo 
a okres narození, 
 
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, je-li tímto místem sídlo správního 
orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být 
doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní 
příslušnost dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné 
číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození, 
 
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní 
příslušnost otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich 
rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly 
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 
za nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení 
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za nezvěstného, 
 
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém 
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí a 
 
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení prohlášení za mrtvého. 
 
 (5) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou kromě veřejně přístupných 
údajů 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a 
 
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické 
osoby nebo zahraniční osoby. 
 
 (6) Údaje podle odstavce 1 písm. e) je oprávněn finanční arbitr využívat bezplatně.  
 
 (7) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícímu současný stav. 
 

§ 12a 
 

 Arbitr je oprávněn využívat k plnění úkolů podle tohoto zákona údaje z katastru 
nemovitostí bezplatně. 
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Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní 

 
§ 21e  

 
Využívání údajů pro výkon státní správy v oblasti zákazu bakteriologických (biologických) 

a toxinových zbraní 
 
 (1) Úřad využívá pro výkon své působnosti v oblasti zákazu bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel a 
 
c) údaje z informačního systému cizinců. 
 
 (2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, pak den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, stát, kde se narodil,  
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, pak datum, 
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místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo. 
 
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, pak stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, a datum úmrtí a den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého 
nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna transplantačního zákona 
 

§ 19  
 

Součinnost při poskytování údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů 
veřejné správy 

 
 (1) Koordinační středisko transplantací a statistický ústav využívají ze základního 
registru obyvatel pro plnění úkolů při správě národních zdravotních registrů vedených podle 
tohoto zákona tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 
zvláštního právního předpisu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (2) Koordinační středisko transplantací a statistický ústav využívají z informačního 
systému evidence obyvatel pro plnění úkolů při správě národních zdravotních registrů 
vedených podle tohoto zákona tyto referenční údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
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i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého. 
 
 (3) Koordinační středisko transplantací a statistický ústav využívají z informačního 
systému cizinců pro plnění úkolů při správě národních zdravotních registrů vedených podle 
tohoto zákona tyto referenční údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě že se narodil na území České republiky, místo 
a okres narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají být 
doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí cizince mimo území České republiky, stát, 
ve kterém k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Koordinační středisko transplantací a statistický ústav využívají z registru rodných 
čísel pro plnění úkolů při správě národních zdravotních registrů vedených podle tohoto 
zákona tyto referenční údaje: 
 
a) rodné číslo, 
 
b) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
 
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, 
 
d) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, místo a 
stát, na jehož území se narodil. 
 
 (5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 
 

§ 26  
 

Orgány veřejné správy  
 
 (1) Veřejnou správu v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin 
a uvádění reprodukčního materiálu do oběhu vykonávají 
 
a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
 
b) krajské úřady, 
 
c) ministerstvo, 
 
d) Česká inspekce životního prostředí,13) 

 
e) celní úřad. 
 
 (2) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonává ve vojenských lesích, které jsou 
v působnosti Ministerstva obrany, v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností a krajského úřadu, Vojenský lesní úřad.15) 

 
 (3) Orgánům veřejné správy a pověřené osobě podle § 30 jsou pro výkon jejich 
působnosti podle tohoto zákona poskytovány 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 
se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený 
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o zoologických zahradách 
 

§ 19a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a Inspekci  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
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e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o Antarktidě  
 

§ 25a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu životního 
prostředí pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
 stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 
kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o ochranných známkách 
 

§ 45a  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  
 
 (1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 
obyvatel tyto údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan 
narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo 
a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí, 
 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



290 
 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají 
být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace 
 

§ 28a 
 
 (1) Ministerstvo využívá k výkonu své působnosti podle tohoto zákona  
 
a) ze základního registru obyvatel 
1. příjmení, 
2. jméno, popřípadě jména, 
3. adresu místa pobytu, 
4. datum a místo narození, 
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
6. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, 
 
b) z informačního systému evidence občanských průkazů 
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, 
2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, 
 
c) z informačního systému evidence cestovních dokladů 
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, 
2. číslo cestovního dokladu. 
 
 (2) Z údajů uvedených v odstavci 1 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Na žádost uznávacího orgánu, zpracovávajícího 
žádost o vydání evropského profesního průkazu, ministerstvo prostřednictvím systému IMI 
ověří údaje uvedené v odstavci 1. 
 

§ 28a 
 

 Ministerstvo na žádost uznávacího orgánu, zpracovávajícího žádost o vydání 
evropského profesního průkazu, prostřednictvím systému IMI ověří údaje, které 
využívá ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence občanských 
průkazů a informačního systému cestovních dokladů. 
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Změna zákona o místním referendu 
 

§ 12 
 

Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru 
 
 (1) Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor obecnímu 
úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“) nebo magistrátu 
hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města (dále jen 
„magistrát statutárního města“), který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, 
neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce. 
 
 (2) Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené podle § 10 a 11 nebo 
obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, obecní úřad nebo magistrát statutárního města 
neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí 
být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně obecní úřad nebo magistrát statutárního města návrh 
přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží 
k němu kopii návrhu přípravného výboru. 
 
 (3) V případě, že obecní úřad nebo magistrát statutárního města nevyrozumí 
zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich 
odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho 
podání za bezvadný. 
 
 (4) Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu 
obce na jeho nejbližším zasedání; obdobně postupuje rada města, která bezvadný návrh 
přípravného výboru předloží k projednání zastupitelstvu statutárního města. 
 
 (5) Na doručování písemností se použijí ustanovení správního řádu. 
 
 (6) Obecní úřad nebo magistrát statutárního města využívá pro účely kontroly návrhu 
přípravného výboru a podpisových listin ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum narození, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (7) Obecní úřad nebo magistrát statutárního města využívá pro účely kontroly návrhu 
přípravného výboru a podpisových listin z informačního systému evidence obyvatel tyto 
údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, 
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b) datum narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
e) omezení svéprávnosti. 
 
 (8) Obecní úřad nebo magistrát statutárního města využívá pro účely kontroly návrhu 
přípravného výboru a podpisových listin z informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
e) omezení svéprávnosti. 
 
 (9) Z údajů podle odstavců 6 až 8 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
a z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy  
a genetickými produkty 

 
§ 27a  

 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje správním orgánům 
na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
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c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o rybářství 
 

§ 19  
 
 (1) Orgány vykonávající státní správu rybářství podle tohoto zákona jsou 
 
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
 
b) městská část hlavního města Prahy určená statutem hlavního města Prahy, 
 
c) kraje v přenesené působnosti, 
 
d) ministerstvo, 
 
e) Ministerstvo životního prostředí, 
 
f) správy národních parků, 
 
g) Ministerstvo obrany, 
 
h) celní úřady. 
 
 (2) Orgánům státní správy rybářství pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona 
jsou poskytovány 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum a místo narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 
se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
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b) datum a místo narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy 
 

§ 25a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům 
vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
 

§ 5a  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
 
 (1) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu 
využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto 
údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu 
využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence 
obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu 
využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto 
údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a stát narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o zaměstnanosti 
 

§ 147c 
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu, Úřadu 
práce, Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce pro výkon státní 
správy na úseku zaměstnanosti 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví a jeho změna, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území 
k narození došlo, 
 
e) rodné číslo a jeho změny, 
 
f) státní občanství, 
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g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě, 
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, 
 
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 
 
m) rodné číslo dítěte, 
 
n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové 
rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní 
moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte, 
 
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví a jeho změna, 
 
d) místo a stát narození, 
 
e) rodné číslo a jeho změny, 
 
f) státní občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu na území České republiky, zaměstnanecké karty, karty 
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
j) omezení svéprávnosti, 
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k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné 
číslo nebo datum narození, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; 
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo 
opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný 
zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození, 
 
o) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
r) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení 
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů 
a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte, 
 
s) jméno, popřípadě jména, a příjmení 
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu 
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem nebo jeho manželem osvojen anebo 
jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec, který je obyvatelem, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří 
jsou obyvateli, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
t) údaje o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké 
karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) den, měsíc a rok narození, 
 
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození, 
 
d) rodné číslo a jeho změny. 
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 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o archivnictví a spisové službě 
 

§ 37 
 

 (1) K nahlížení v archivech jsou přístupné jen archiválie starší třiceti let, není-li dále 
stanoveno jinak, a všechny zveřejněné archiválie. 
 
 (2) Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, nevznesla-li tato 
osoba písemně námitky. Archiv osobu písemně vyrozumí o podané žádosti o nahlížení 
do archiválií; jedná-li se o vyrozumění nejméně třiceti osob, lze je doručit veřejnou vyhláškou 
vyvěšenou na úřední desce archivu, a nezřizuje-li archiv úřední desku, na úřední desce 
státního oblastního archivu, v jehož obvodu má archiv sídlo. Ve vyrozumění uvede údaje 
podle § 35 odst. 1 písm. a) až c), osobní údaje osoby, které mají být zpřístupněny, období, 
ve kterém bude do archiválií nahlíženo, a poučení o právních následcích podání a nepodání 
námitky ve stanovené lhůtě. Námitku proti nahlížení do archiválií podle věty první může 
vznést osoba do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění. Z námitky musí být zřejmé, jakých 
osobních údajů se týká. Nevznese-li osoba námitky ve lhůtě podle věty čtvrté, má se za to, 
že s nahlížením do archiválií souhlasí. Na doručování a počítání lhůt se vztahuje část druhá 
správního řádu. 
 
 (3) Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé 
osobní údaje13), lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Archiv požádá 
dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií. V žádosti uvede údaje podle § 35 
odst. 1 písm. a) až c), citlivé osobní údaje osoby, které mají být zpřístupněny, a období, 
ve kterém bude do archiválií nahlíženo. 
 
 (4) Za účelem vyrozumění dotčené osoby může archiv požádat příslušný správní úřad 
na úseku archivnictví a výkonu spisové služby o zjištění nezbytných údajů z agendového 
informačního systému evidence obyvatel. 
 
 (5) Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mohou na základě 
žádosti archivu podle odstavce 4 nebo k výkonu působnosti podle tohoto zákona získávat 
a užívat údaje o dotčené osobě, a to 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
Žádost o výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel a výdej údajů z 
agendového informačního systému cizinců mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
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c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum narození, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí 
došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, 
 
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) druh a adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
jde-li o úmrtí mimo území České republiky, 
 
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (9) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (10) (4) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na archiválie vzniklé před 1. lednem 
1990 z činnosti státních orgánů. 
 
 (11) (5) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na archiválie vzniklé před 1. lednem 
1990 z činnosti vojenských soudů a prokuratur všech stupňů, bezpečnostních složek podle 
zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, jakož 
i mimořádných lidových soudů, Státního soudu, Národního soudu a společenských organizací 
a politických stran sdružených v Národní frontě, na archiválie vzniklé z činnosti orgánů 
německé okupační správy na území odstoupeném Říši i v Protektorátu Čechy a Morava 
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v letech 1938 až 1945, na archiválie, které již byly před podáním žádosti o nahlížení do nich 
veřejně přístupné, jakož i na archiválie, které byly jako dokumenty veřejně přístupné před 
prohlášením za archiválie15). 
 
 (12) (6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na archiválie, jejichž obsahem jsou 
statistické soubory dat, získané při demografických a statistických šetřeních, jestliže osobní 
údaje obsažené v těchto archiváliích lze před nahlížením anonymizovat. Archiv na základě 
žádosti v přiměřené době, s ohledem na úkoly archivu a s přihlédnutím k významu archiválií, 
provede jejich anonymizaci. Po anonymizaci osobních údajů obsažených ve vyžadovaných 
archiváliích oznámí archiv tuto skutečnost neprodleně žadateli, pokud si to předem písemně 
vymínil. 
 
 (13) (7) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na původce archiválií; tyto subjekty 
mohou nahlížet do archiválií, jichž jsou původci, bez omezení. Ustanovení věty první se 
použije obdobně i na právní nástupce původců archiválií. Ustanovení odstavců 1 až 3 se dále 
nevztahují na subjekty uvedené v § 38 odst. 5; tito mohou nahlížet do archiválií, jejichž 
původcem je stát či územní samosprávný celek, bez omezení. 
 

§ 38 
 
 (1) Nahlížení do archiválií uložených v archivu se odepře, jestliže 
 
a) fyzický stav archiválií nahlížení neumožňuje, 
 
b) stav zpracování archiválií nahlížení neumožňuje, 
 
c) fyzická osoba vznesla námitku proti nahlížení do archiválií, jejichž obsahem jsou její 
osobní údaje; to neplatí, jde-li o archiválie podle § 37 odst. 11 a 12 odst. 5 a 6, 
 
d) fyzická osoba nedá souhlas k nahlížení do archiválií, jejichž obsahem jsou její citlivé 
osobní údaje, 
 
e) zvláštní právní předpis nahlížení do archiválií vylučuje nebo žadatel o nahlížení nesplňuje 
podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.2) 

 
 (2) Pokud žádosti o nahlížení do archiválií archiv nevyhoví, rozhodne na základě 
podání badatele příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. 
 
 (3) Pokud bylo nahlížení do archiválií podle odstavce 1 písm. b) odepřeno, archiv 
na základě žádosti v přiměřené době, s ohledem na úkoly archivu a s přihlédnutím k významu 
archiválií, provede jejich archivní zpracování. Po archivním zpracování vyžadovaných 
archiválií archiv tuto skutečnost neprodleně oznámí žadateli, pokud si to žadatel předem 
písemně vymínil. 
 
 (4) Nahlížení do archiválií lze v případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) výjimečně 
umožnit vědeckým badatelům a studentům na základě žádosti doložené písemným 
potvrzením kulturně vědecké instituce o naléhavém časově limitovaném vědeckém nebo 
výukovém účelu nahlížení. 
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 (5) Organizační složky státu, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, zpravodajské služby 
České republiky, územní samosprávné celky, jakož i osoby, které jsou podle zvláštních 
právních předpisů16) oprávněny nahlížet do dokumentů, jsou oprávněny nahlížet v archivech 
do archiválií, jejichž původcem je stát nebo územní samosprávný celek. Je-li nezbytné 
nahlížet do těchto archiválií mimo archiv, v němž jsou uloženy, mohou být zapůjčeny 
za předpokladu, že vypůjčitel se písemně zaváže, že archiválie v úplnosti vrátí v dohodnuté 
lhůtě a nepoškozené. 
 

§ 38a 
 
 (1) Za účelem vyrozumění žadatele podle § 38 odst. 3 nebo nahlížení do archiválií 
podle § 38 odst. 4 může archiv požádat příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu 
spisové služby o zprostředkování údajů o žadateli z agendového informačního systému 
evidence obyvatel, a to v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; narodila-li se osoba v cizině, datum, místo a stát, kde se 
narodila, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 
zvláštního právního předpisu. 
 
 (2) Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mohou na základě 
žádosti archivu podle odstavce 1 nebo k výkonu působnosti podle tohoto zákona získávat 
a užívat údaje o osobě, a to 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) adresa místa pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního 
právního předpisu, 
 
c) datum narození, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí osoby mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, nebo den, který osoba 
prohlášená za mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



310 
 

b) datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 
zvláštního právního předpisu, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí 
došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, 
 
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, nebo 
den, který osoba prohlášená za mrtvého nepřežila. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) druh a adresa místa pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 
zvláštního právního předpisu, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
jde-li o úmrtí mimo území České republiky, 
 
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, nebo 
den, který osoba prohlášená za mrtvého nepřežila. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které 
jsou pro vyrozumění osoby nezbytné. 
 
 (8) Žádosti o výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel 
a o výdej údajů z agendového informačního systému cizinců mohou být uskutečněny 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

§ 64  
 

Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů  
 
 (1) Určení původci zajistí příjem dokumentů. V případě dokumentů v digitální podobě 
určení původci zajistí jejich příjem alespoň v datových formátech stanovených jako výstupní 
datové formáty nebo formáty dokumentů, které jsou výstupem z autorizované konverze 
dokumentů obsažených v datové zprávě. Pokud veřejnoprávní původci umožní příjem 
dokumentů v digitální podobě také v dalších datových formátech nebo pokud umožní příjem 
dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat, zveřejní jejich přehled 
na úřední desce nebo, nezřizují-li úřední desku, na svých internetových stránkách.  
  
 (2) Doručené dokumenty i dokumenty vytvořené určeným původcem se v den, kdy 
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byly určenému původci doručeny nebo jím vytvořeny, opatří jednoznačným identifikátorem. 
Jednoznačným identifikátorem se neopatřují určenému původci doručené dokumenty 
obsahující chybný datový formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit 
škodu na výpočetní technice určeného původce, a dokumenty nepodléhající evidenci, které 
určený původce uvede ve svém spisovém řádu. Jednoznačný identifikátor je označení 
dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost. Jednoznačný identifikátor musí být 
s dokumentem spojen. Strukturu a podrobnosti vytváření a nakládání s jednoznačným 
identifikátorem stanoví prováděcí právní předpis.  
  
 (3) Určení původci evidují dokumenty opatřené jednoznačným identifikátorem 
v evidenční pomůcce. Záznam o dokumentu v evidenční pomůcce určení původci spojí 
s dokumentem jednoznačným identifikátorem.  
  
 (4) Vykonávají-li určení původci spisovou službu v elektronické podobě 
v elektronickém systému spisové služby, vedou jako samostatnou funkční část evidenční 
pomůcky jmenný rejstřík v elektronické podobě určený pro automatické zpracovávání údajů 
o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných v evidenční pomůcce a případně 
i o jiných osobách, jichž se dokumenty evidované v evidenční pomůcce týkají a u nichž 
původce shledal potřebu jejich vedení ve jmenném rejstříku. Vykonávají-li určení 
původci spisovou službu v listinné podobě, mohou vést jako samostatnou funkční část 
evidenční pomůcky jmenný rejstřík v listinné podobě určený pro zpracovávání údajů 
o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných v evidenční pomůcce a případně 
i o jiných osobách, jichž se dokumenty evidované v evidenční pomůcce týkají a u nichž 
původce shledal potřebu jejich vedení ve jmenném rejstříku.  
  
 (5) Určení původci vedou ve jmenném rejstříku o odesílateli dokumentu, adresátu 
dokumentu nebo jiné osobě, jíž se dokument týká a u níž původce shledal potřebu jejich 
vedení ve jmenném rejstříku, alespoň  
  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,  
  
b) jméno, popřípadě jmena, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo 
druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání, jde-li o podnikající 
fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku,  
  
c) obchodní firmu nebo název, jde-li o podnikající fyzickou osobu zapsanou v obchodním 
rejstříku nebo právnickou osobu,  
  
d) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,  
  
e) identifikátor datové schránky, pokud byla zřízena, a  
  
f) bezvýznamový identifikátor pro potřeby výkonu spisové služby, pokud byl určeným 
původcem přidělen.,  
 
g) odkaz na dokument, jehož je osoba odesílatelem, adresátem nebo se jí jinak týká 
a u něhož původce shledal potřebu vedení odkazu, případně odkaz na spis, jehož je 
takový dokument součástí. 
 
 (6) Určení původci mohou vést ve jmenném rejstříku o odesílateli dokumentu nebo 
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adresátu dokumentu, který je fyzickou osobou, a o jiné fyzické osobě, jíž se dokument týká 
a u níž původce shledal potřebu jejich vedení ve jmenném rejstříku, aniž by byl 
vyžadován jejich souhlas, údaje spadající do minimálního souboru osobních identifikačních 
údajů jedinečně identifikujících fyzickou nebo právnickou osobu podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího rámec interoperability37), nejde-li o údaje podle odstavce 
5.  
  
 (7) Určení původci stanoví nejvýše tříletou skartační lhůtu pro údaje o fyzické osobě 
vedené ve jmenném rejstříku počínající běžet předáním dokumentů a spisů, ke kterým se 
údaje o fyzické osobě vztahovaly, nebo archivu nebo jejich zničením. 
 
 (7) Určený původce vymaže údaje o fyzické osobě vedené ve jmenném rejstříku 
v elektronické podobě nejpozději po uplynutí tří let ode dne předání dokumentů a spisů, 
ke kterým se údaje o fyzické osobě vztahovaly, archivu nebo jejich zničení. 
  
 (8) Určení původci jsou oprávněni využívat pro účely vedení jmenného rejstříku údaje 
o odesílateli dokumentu, adresátu dokumentu nebo jiné fyzické osobě, jíž se dokument týká, 
pokud je jejich zdrojem jimi vedený spis.  
  

§ 78 
 
 (1) Archiv je povinen plnit úkoly stanovené správci osobních údajů podle zvláštního 
právního předpisu.17)  
  
 (2) Zpracování osobních údajů pro účely archivnictví, včetně podmínek pro nahlížení 
do archiválií a pořizování jejich opisů, výpisů a kopií se v případech neupravených tímto 
zákonem řídí zvláštním právním předpisem.17)  
  
 (3) Archiv není povinen ověřovat, zda údaje obsažené v archiváliích a v metadatech 
archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče jsou přesné či pravdivé.  
  
 (4) Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům obsaženým v archiváliích podle 
čl. 15 a v jemu odpovídajícím rozsahu čl. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího ochranu osobních údajů38) se vykonává pouze nahlížením do archiválií podle 
tohoto zákona.  
  
 (5) Ustanovení čl. 16 a čl. 18 až 21 a v jim odpovídajícím rozsahu čl. 5 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů38) se na zpracování 
osobních údajů pro účely archivnictví nepoužijí. 
 

Příloha č. 2 
 

Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie  
 
 1. Zápisy ze zasedání orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní 
samosprávy na všech stupních  
  
 2. Zakládací listiny, statuty, organizační řády a další dokumenty o organizační 
struktuře, vedení, správě, řízení, kontrole, činnosti a jejich výsledcích  
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a) orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní samosprávy na všech 
stupních,  
  
b) justičních složek všech stupňů i druhů, notářství, státních zastupitelství a jejich předchůdců,  
  
c) státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací obcí a krajů, hospodářských, 
rozpočtových a ostatních státních organizací řízených, popřípadě spravovaných státními 
orgány nebo národními výbory, a předchůdců těchto organizací,  
  
d) obchodních organizací založených anebo ovládaných ústředními a jim podřízenými orgány 
státní správy, orgány územní samosprávy a jejich předchůdců,  
  
e) družstevních organizací, jejich zařízení a předchůdců,  
  
f) všech součástí a zařízení ozbrojených sil a bezpečnostních složek,  
  
g) politických stran, politických hnutí, spolků, ústavů, odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů,  
  
 3. Mezinárodní smluvní dokumenty prezidentské, vládní a resortní úrovně  
  
 4. Dokumenty geodetické a kartografické, katastry nemovitostí  
  
 5. Dokumentace významných staveb  
  
 6. Kroniky  
  
 7. Matriky narozených, oddaných, registrovaných partnerů, zemřelých, vojenské, 
studentů, členů komor a spolků, sbírky matričních listin, dokumenty o nabývání a pozbývání 
státního občanství  
  
 8. Roční rozpočty, závěrečné účty, roční účetní závěrky  
  
 9. Historické sčítací archy obyvatelstva  
  
 10. Soudní rozsudky pro politické delikty, pro zločiny proti lidskosti, pro omezování 
lidských práv a svobod, pro závažné trestné činy proti životu, zdraví a majetku občanů  
  
 11. Osobní spisy významných osobností politického, hospodářského, vědeckého, 
technického, kulturního, náboženského, církevního a sportovního života  
  
 12. Rukopisy významných literárních děl  
  
 13. Podací deníky, rejstříky k nim, elenchy, kmenové listy, globální archy a další typy 
základních evidenčních pomůcek spisové služby 
 
 14. Transakční protokol 
  
 14 15. Privatizační projekty  
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 15 16. Rehabilitační spisy  
  
 16 17. Třídní výkazy, katalogy, katalogové listy, protokoly o závěrečných zkouškách, 
protokoly o maturitních zkouškách vydané základními a středními školami a protokoly 
o státních závěrečných zkouškách na vysokých školách  
  
 17 18. Dokumenty vzniklé z činnosti bezpečnostních složek v období komunistického 
totalitního režimu  
  
 18 19. Originální negativy, duplikační kopie a duplikační negativy hraných, 
dokumentárních a animovaných filmů  
  
 19 20. Dokumenty, které obsahují zásadní informace o  
  
a) životních poměrech obyvatelstva v dobových státoprávních a ekonomických podmínkách,  
  
b) strategiích, koncepcích a plánování rozvoje hospodářství včetně důležitých účetních 
a statistických výkazů a přehledů,  
  
c) měnové politice,  
  
d) majetkoprávních poměrech a jejich změnách, o konfiskacích a restitucích majetku,  
  
e) právní úpravě mezinárodních vztahů,  
  
f) tvorbě právních předpisů včetně jejich nerealizovaných návrhů,  
  
g) státních hranicích, územním členění státu, hranicích správních obvodů, symbolech státu 
a územních samosprávných celků, místních názvech a jejich změnách, o slučování a dělení 
obcí,  
  
h) vývoji a stavu zdravotnictví, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi a úrovně bydlení,  
  
i) vývoji a stavu vědy a techniky,  
  
j) vývoji a stavu školství, kultury a umění, tělesné výchovy a sportu,  
  
k) vývoji a stavu dopravy a spojů,  
  
l) územním plánování,  
  
m) zásadních změnách a opatřeních v ochraně životního prostředí,  
  
n) geologických a půdních průzkumech,  
  
o) technickém rozvoji včetně patentů na významné vynálezy,  
  
p) kulturních památkách a jejich údržbě, rekonstrukci a ochraně,  
 
q) životě a díle významných osobností,  
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r) volebních výsledcích a výsledcích referend,  
  
s) členství v mezinárodních organizacích. 
__________________  
2) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 
13) § 64 odst. 6 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
15) Například zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní 
bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 95 odst. 2 a § 101 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 43 a § 58 odst. 3 
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 65, § 70 
odst. 3, § 87 odst. 2 a § 94 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů. 
17) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
37) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability 
podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické 
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. 
38) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
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Změna školského zákona 

 
§ 183a  

 
 (1) Obce a kraje jsou povinny v rámci přenesené působnosti poskytovat ministerstvu 
statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu statistických 
zjišťování49) na daný rok.  
 
 (2) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická osoba, je při sdružování 
a zpracovávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školních matrik 
a při provádění statistických zjišťování oprávněno využívat rodných čísel uchazečů, dětí, žáků 
a studentů. Právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, je 
pro účely uvedené ve větě první povinna rodná čísla uchazečů, dětí, žáků a studentů 
poskytovat.  
 
 (3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu 
a krajskému úřadu pro účely vedení školského rejstříku 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum narození, 
 
d) adresa místa pobytu. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
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c) druh a adresa místa pobytu, 
 
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (8) Ministerstvo vnitra poskytuje obecním úřadům pro účely plnění povinnosti podle 
§ 36 odst. 8 a § 34 odst. 4 údaje ze základního registru obyvatel. Ze základního registru 
obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresa místa 
trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místa pobytu dítěte. 
 
 (9) (3) Ministerstvo poskytuje Ministerstvu vnitra pro účely výkonu jeho působnosti 
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky z údajů sdružovaných ministerstvem 
podle § 28 odst. 5 údaje o cizincích, kteří jsou přihlášeni k plnění povinné školní docházky, 
v rozsahu rodné číslo, státní občanství a údaje o škole nebo školském zařízení, kde je cizinec 
přihlášen k plnění povinné školní docházky. Údaje se předávají v elektronické podobě, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 (10) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (11) Ministerstvo a krajský úřad mohou poskytnuté údaje pro účely vedení školského 
rejstříku v rozsahu uvedeném v odstavcích 4 až 6 dále předávat, třídit nebo kombinovat49c), 
popřípadě je blokovat, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje 
Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky neprodleně informuje. 
 
 (12) Údaje o adresách v České republice týkajících se fyzických a právnických osob 
ve školském rejstříku podle § 144 a 154 se vedou s využitím referenčních údajů o adresách 
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 
____________________  
49c) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



318 
 

Změna branného zákona 
 

§ 31b 
 

Poskytované údaje 
 

(1) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto údaje:  
  
a) příjmení,  
  
b) jméno, popřípadě jména,  
  
c) adresa místa pobytu,  
  
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a 
stát, kde se narodil,  
  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství., 
 
f) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den 
smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (2) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:  
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  
  
b) rodné číslo,  
  
c) datum narození,  
  
d) adresa místa trvalého pobytu,  
  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
  
f) omezení svéprávnosti.  
  
 (3) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje:  
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,  
  
b) rodné číslo,  
  
c) datum narození,  
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d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
  
e) druh a adresa místa pobytu,  
  
f) omezení svéprávnosti.  
  
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  
  
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
  
 (6) Údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

Znění účinné od 1. ledna 2021 do 1. února 2022 
 

§ 31b  
 

Poskytované údaje  
 
 (1) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
f) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o 
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (2) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) datum narození, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
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e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) omezení svéprávnosti. 
 
 (3) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) datum narození, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) druh a adresa místa pobytu, 
 
f) omezení svéprávnosti. 
  
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
Znění účinné od 1. února 2022 
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Změna zákona o elektronických komunikacích 
 

§ 134  
 
 (1) Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad nebo Policie České republiky poskytuje 
Úřadu pro účely výkonu státní správy 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) referenční údaje ze základního registru osob. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
d) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 
zvláštního právního předpisu, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů50), 
 
h) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení včetně předchozích příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) pohlaví, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
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e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům včetně údajů vedených 
o opatrovníkovi, 
 
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
g) státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství 
a datum jejich nabytí nebo pozbytí, 
 
h) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě 
jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá 
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození; je-
li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla, 
 
i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela, nebo 
registrovaného partnera; je-li manželem, nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která 
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela, nebo 
registrovaného partnera a datum jeho narození, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte; je-li cizinec, který 
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení dítěte a datum 
jeho narození. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, 
 
b) příjmení, rodné příjmení, je-li známo, 
 
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 
 
d) datum narození, 
 
e) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo, je-li známo, a stát narození, 
 
f) pohlaví, 
 
g) státní občanství, 
 
h) rodinný stav nebo partnerství, 
 
i) druh a adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti 
podle zvláštního právního předpisu51), 
 
j) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
k) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky, 
 
l) omezení svéprávnosti, 
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m) datum úmrtí, je-li známo. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) obchodní firma nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení 
podnikající fyzické osoby, 
 
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
d) právní forma, 
 
e) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna, 
 
f) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo 
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u zahraniční fyzické osoby, 
 
g) právní stav, 
 
h) adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby ve formě 
referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní 
identifikace. 
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 

§ 134a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra poskytuje Úřadu pro účely výkonu státní správy z evidence 
občanských průkazů52) 

 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana a zkrácenou podobu jména, popřípadě jmen 
a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském průkazu, 
 
b) datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
občan narodil, 
 
c) pohlaví, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) státní občanství, 
 
f) adresu místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje 
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o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
g) rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském průkazu, 
 
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení 
omezení svéprávnosti, 
 
i) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, 
 
j) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu a data vydání a převzetí předchozích 
občanských průkazů, 
 
k) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, 
 
l) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu a data skončení platnosti 
předchozích občanských průkazů a data jejich skartace, 
 
m) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu, 
 
n) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého, nepřežil, 
 
o) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských 
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu. 
 
 (2) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se poskytují v elektronické podobě 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
____________________  
50) Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., 
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
51) Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu. 
52) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích  
 

§ 11a  
 

Využívání údajů z informačních systémů  
 
 (1) Provozovatel vysílání ze zákona využívá pro účely vedení evidence poplatníků 
rozhlasového nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vymáhání dlužných poplatků 
a přirážky k poplatkům podle § 10 ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:  
 
a) příjmení,  
 
b) jméno, popřípadě jména,  
 
c) adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 
zvláštních právních předpisů,  
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil,  
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
 
g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna.  
 
 (2) Provozovatel vysílání ze zákona využívá pro účely vedení evidence poplatníků 
rozhlasového nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vymáhání dlužných poplatků 
a přirážky k poplatkům podle § 10 ze základního registru právnických osob, podnikajících 
fyzických osob a orgánů veřejné moci všechny referenční údaje, s výjimkou agendového 
identifikátoru fyzické osoby pro agendu registru osob. 
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Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
 

§ 138a 
 
 (1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního 
registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna. 
 
 (2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového 
informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými 
jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, 
 
b) pohlaví, 
 
c) rodné číslo, pokud není přiděleno, datum narození, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
f) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-
li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem 
ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, 
 
g) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte 
právnická osoba, název a adresa sídla, 
 
h) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
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mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
i) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, 
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela nebo 
registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která 
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného 
partnera a datum jeho narození, 
 
k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá 
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, 
 
l) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, 
3. původní a nové rodné číslo dítěte, 
4. datum, místo a okres narození, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte, 
 
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 
z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 
 
 (3) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního 
systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
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b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
j) omezení svéprávnosti, 
 
k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, 
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo; 
je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem podle jiného právního 
předpisu, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
pokud jsou cizinci podle jiného právního předpisu, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden 
z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození, 
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q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem podle jiného právního předpisu, 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, 
3. původní a nové rodné číslo dítěte, 
4. datum a místo narození, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě 
jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené 
ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení 
své osoby v souvislosti s porodem, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte, 
 
r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
u) jméno, popřípadě jména, příjmení 
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo 
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který 
byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen 
anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu 
na území České republiky, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem 
s povolením k pobytu na území České republiky, 
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, 
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě 
jména, příjmení a datum narození. 
 
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 
z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (4) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z registru 
rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny 
v agendovém informačním systému evidence obyvatel, údaje, kterými jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
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d) den, měsíc a rok narození, 
 
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila. 
 
 (5) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního 
registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci údaje, 
kterými jsou 
 
a) obchodní firma nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení 
podnikající fyzické osoby, 
 
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
d) právní forma, 
 
e) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna, 
 
f) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo 
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u zahraniční fyzické osoby, 
 
g) právní stav, 
 
h) adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby ve formě 
referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní 
identifikace. 
 
 (6) K údajům podle odstavců 2 až 5 vedených v agendových informačních systémech 
jsou Úřadu poskytovány i jejich předchozí změny. 
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (8) Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost jsou poskytovány 
pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona údaje podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), 
c), d), f), m) a n), odstavce 3 písm. a), b), e) až g), j), k) a r) až t), odstavce 4 písm. a), b), d) 
a e) a odstavce 5. 
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Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí 
 

§ 14   
 

Shromažďování informací a údajů  
 
 (1) Úřad je k naplnění účelu tohoto zákona oprávněn zpracovávat informace včetně 
osobních údajů. Osobní údaje zpracovává i bez souhlasu subjektu údajů, s ohledem 
na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.  
 
 (2) Orgány veřejné moci včetně územních samosprávných celků vykonávajících státní 
správu poskytují Úřadu na jeho žádost informace včetně osobních údajů z jimi spravovaných 
informačních systémů. Informace získané podle tohoto zákona může Úřad využít kromě 
plnění jeho účelu pouze k účelům boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.  
 
 (3) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  
 
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích,  
 
c) z informačního systému cizinců údaje o cizincích,  
 
d) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) nebo c).  
 
Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, jejichž použití 
je v daném případě nezbytné.  
 
 (4) Pokud to umožňuje technický stav, poskytuje Ministerstvo vnitra Úřadu údaje 
uvedené v odstavci 3 pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 (5) (3) Informace shromážděné při plnění povinností podle tohoto zákona uchovává 
Úřad po dobu nezbytně nutnou k naplnění jeho účelu. Tyto informace může poskytnout 
v odpovídajícím rozsahu pouze v souladu s oprávněními podle § 16 odst. 3.  
 
 (6) (4) Při činnosti podle tohoto zákona a k naplnění jeho účelu Úřad využívá 
informace z evidence, která je určena k plnění povinností podle zvláštního právního předpisu 
o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.  
 
 (7) (5) Úřad je oprávněn vést údaje získané při provádění tohoto zákona 
v informačním systému za podmínek, které stanoví zvláštní zákon. K tomu účelu je oprávněn 
sdružovat informace získané podle tohoto zákona s informacemi shromážděnými podle 
zvláštního právního předpisu o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v jediném 
informačním systému. Úřad neposkytuje na žádost podle zvláštního zákona zprávu 
o informacích, které jsou uchovávány v informačním systému vedeném podle tohoto zákona, 
pokud by tím bylo ohroženo plnění úkolů podle tohoto zákona.  
 
 (8) (6) Zjistí-li Úřad skutečnosti, které odůvodňují podezření, že byl spáchán trestný 
čin, učiní oznámení podle trestního řádu a současně orgánu činnému v trestním řízení 
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poskytne všechny údaje a důkazy o nich, které má k dispozici, jestliže s oznámením souvisejí.  
 
 (9) (7) Úřad k naplnění účelu mezinárodních sankcí spolupracuje zejména 
při předávání a získávání informací v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je 
Česká republika vázána, nebo na základě vzájemnosti se zahraničními orgány se stejnou nebo 
obdobnou věcnou působností v oblasti mezinárodních sankcí. Za podmínek, že informace 
budou užity pouze k dosažení účelu tohoto zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu 
tímto zákonem stanoveném, může Úřad spolupracovat i s mezinárodními organizacemi. 
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Změna zákona o sociálních službách 
 

§ 30  
 
 (1) Údaje o žadatelích o příspěvek, o příjemcích příspěvku, výši příspěvku 
a o fyzických a právnických osobách, které poskytují pomoc, jsou vedeny v informačním 
systému o příspěvku na péči, který je součástí Jednotného informačního systému práce 
a sociálních věcí, jehož správcem je ministerstvo. Krajské pobočky Úřadu práce jsou 
oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o příspěvku, včetně osobních údajů, 
v informačním systému o příspěvku, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů.  
 
 (2) Ministerstvo zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady počítačový 
program (software), potřebný pro rozhodování o příspěvku, jeho výplatu a kontrolu, včetně 
jeho aktualizací, a poskytuje bezplatně tento program krajským pobočkám Úřadu práce.  
 
 (3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely příspěvku poskytuje 
ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
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b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se 
narodil, 
 
d) rodné číslo a jeho změny, 
 
e) státní občanství,  
 
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,  
 
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,  
 
h) omezení svéprávnosti, 
 
i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě, 
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
j) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 
 
k) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména a příjmení a datum jeho narození, 
 
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát narození, 
 
d) rodné číslo a jeho změny, 
 
e) státní občanství, 
 
f) druh a adresa místa pobytu, 
 
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu, 
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i) omezení svéprávnosti, 
 
j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
 
k) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; 
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, 
 
l) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo 
opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný 
zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození, 
 
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením 
k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu 
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území 
České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho 
poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky, 
 
p) jméno, popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let bez ohledu na věk 
cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny 
s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky, 
 
q) jméno, popřípadě jména, příjmení cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným 
ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
 
r) jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle 
zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození. 
 
 (7) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) den, měsíc a rok narození, 
 
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození, 
 
d) rodné číslo a jeho změny. 
 
 (8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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 (9) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (10) (3) Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny zajistit uložení všech údajů 
z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů podle odstavce 1, 
a všech písemností a spisů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o příspěvku 
po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo 
k pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů 
do informačního systému. Pro účely tohoto zákona se písemností a spisem rozumí spis 
a písemnost podle zvláštního právního předpisu. 
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Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi 
 

§ 53  
 

Údaje poskytované Ministerstvem vnitra  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely pomoci v hmotné nouzi 
poskytuje orgánům pomoci v hmotné nouzi 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou  
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se 
narodil, 
 
d) rodné číslo a jeho změny, 
 
e) státní občanství, 
 
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
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g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,  
 
h) omezení svéprávnosti, 
 
i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě, 
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, 
že manželství není, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v 
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství39a), datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který 
partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení registrovaného partnerství, 
 
l) rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě partnerem cizinec, 
který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho 
narození, 
 
m) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, a příjmení a datum jeho narození, 
 
n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát narození, 
 
d) rodné číslo a jeho změny, 
 
e) státní občanství, 
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f) druh a adresa místa pobytu, 
 
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,  
 
k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, 
že manželství není, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
l) jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum narození partnera, 
datum a místo vzniku registrovaného partnerství39a), datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který 
partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
zrušení registrovaného partnerství, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; 
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo 
opatrovníka, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný 
zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození, 
 
o) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
r) jméno, popřípadě jména, příjmení 
1. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo 
jeho manželu, popřípadě partneru rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní 
rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo 
jeho manželem, popřípadě partnerem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem, 
popřípadě partnerem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České 
republiky, 
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2. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže 
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem 
s povolením k pobytu na území České republiky, 
3. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným nebo takovým příbuzným manžela, 
popřípadě partnera občana Evropské unie, 
4. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle 
zvláštního právního předpisu8), a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno 
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) den, měsíc a rok narození, 
 
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození, 
 
d) rodné číslo a jeho změny. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
____________________  
39a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o střetu zájmů 
 

§ 13  
 

Registr oznámení 
 
 (1) Zřizuje se registr oznámení jako informační systém veřejné správy16), jehož 
správcem je Ministerstvo spravedlnosti, nestanoví-li tento zákon jinak. 
 
 (2) V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými 
funkcionáři podle § 12 odst. 5, s výjimkou oznámení podávaných soudci, která se ukládají 
v písemné podobě u Nejvyššího soudu; v oznámení veřejný funkcionář uvede své jméno, 
popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, právnickou osobu nebo její orgán nebo 
organizační složku, ve kterých působí, s uvedením funkce, kterou v této právnické osobě nebo 
jejím orgánu nebo v organizační složce zastává, a údaje požadované podle § 9 až 11 a § 12 
odst. 4. 
 
 (3) Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů 
uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných 
funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti. 
 
 (4) Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, 
datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby 
obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která 
jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. 
Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo 
funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, 
ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat 
 
a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
 
b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, 
nebo 
 
c) elektronicky prostřednictvím datové schránky. 
 
 (5) Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí správce 
registru oznámení žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické 
pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo 
do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí 
osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno. 
 
 (6) Každý má právo sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují 
nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru 
oznámení. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámí tomu, kdo sdělení 
podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo. 
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 (7) Evidenční orgán porovnává údaje uvedené v registru oznámení s údaji uvedenými 
v jiných informačních systémech v rozsahu stanoveném v § 14c, ke kterým má přístup. 
Pokud se evidenční orgán dozví, že došlo k jednání, které má znaky přestupku podle tohoto 
zákona, oznámí takovou skutečnost bezodkladně správnímu orgánu příslušnému k projednání 
přestupků podle tohoto zákona. 
 
 (8) Veškeré údaje vedené v registru oznámení týkající se veřejných funkcionářů 
uvedených v § 2 odst. 2 mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění 
případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených tímto 
zákonem. 
 

§ 14c  
 

Oprávnění evidenčního orgánu nahlížet do dalších registrů  
a informačních systémů veřejné správy  

 
 (1) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 využít 
ze základního registru obyvatel tyto údaje 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna. 
 
 (2) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 využít 
z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje  
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
d) státní občanství. 
 
 (3) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 využít 
z informačního systému cizinců tyto údaje  
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
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d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
e) státní občanství. 
 
 (4) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 nebo § 14 
odst. 2 písm. a) využít z katastru nemovitostí údaje o 
 
a) pozemcích v podobě parcel, 
 
b) budovách, kterým se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční, 
 
c) budovách, kterým se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje a které jsou hlavní 
stavbou na pozemku, nejedná-li se o drobné stavby, 
 
d) jednotkách vymezených podle občanského zákoníku, 
 
e) jednotkách vymezených podle zákona o vlastnictví bytů, 
 
f) právu stavby, 
 
g) dalších nemovitých věcech evidovaných v katastru nemovitostí, 
 
h) právech a dalších skutečnostech zapsaných k nemovitým věcem uvedeným v písmenech a) 
až g). 
 

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
Údaje podle odstavců 1 až 4 využívá evidenční orgán v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 (6) Evidenční orgán může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu 
při výkonu své působnosti žádat kopie listin, na jejichž podkladě byl proveden zápis 
do katastru nemovitostí a dále od správce evidence nebo jejího provozovatele žádat 
poskytnutí údajů 
 
a) z centrálního registru silničních vozidel, 
 
b) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 
moci, 
 
c) z obchodního rejstříku, 
 
d) ze živnostenského rejstříku. 
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Změna stavebního zákona 
 

HLAVA VI 
 

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 
 

§ 184  
 
 (1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad ze základního 
registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad z informačního 
systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,  
 
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,  
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad z informačního 
systému cizinců tyto údaje:  
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
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b) datum narození, 
 
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o vyvlastnění 
 

§ 30a 
 
 (1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány ze základního 
registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány 
z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány 
z informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
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d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



348 
 

Změna zákona o nemocenském pojištění 
 

Oddíl 5 
 

Sdělování údajů z jiných informačních systémů veřejné správy 
 

§ 118  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům 
nemocenského pojištění pro výkon jejich působnosti 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území 
k narození došlo, 
 
e) rodné číslo a jeho změny, 
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f) státní občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě, 
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, 
 
l) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jeho 
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 
 
m) rodné číslo dítěte, 
 
n) u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní a nové 
rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů a datum 
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
 
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát narození, 
 
e) rodné číslo a jeho změny, 
 
f) státní občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
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h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
 
k) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné 
číslo nebo datum narození, 
 
l) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo 
přiděleno, datum narození, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo 
opatrovníka a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo 
opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
n) u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní a nové 
rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů a datum 
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, 
 
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
 
d) den, měsíc a rok narození, 
 
e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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 (8) Zdravotní pojišťovny sdělují orgánům nemocenského pojištění ze svých 
informačních systémů60) na žádost v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup údaje o 
 
a) jménu a příjmení, rodném příjmení, datu narození, rodném čísle, bydlišti a zaměstnání 
konkrétních pojištěnců, 
 
b) názvu a sídle zaměstnavatelů konkrétních pojištěnců; 
  
údaje se sdělují těm orgánům nemocenského pojištění, které jsou příslušné k provádění 
pojištění těchto pojištěnců. 
____________________  
60) § 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. 
§ 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách. 
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Změna zákona o opatření ke zprůhlednění finančních vztahů 
v oblasti veřejné podpory 

 
§ 2a  

 
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 
 (1) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru 
obyvatel tyto údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a stát narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
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e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o léčivech 
 

§ 19b  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  
 
 (1) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán 
vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán 
vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
f) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla 
jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména, 
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení 
omezení svéprávnosti, 
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba 
nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
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h) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní orgán 
vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu působnosti podle 
tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát narození, 
 
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, je-li tímto místem sídlo správního 
orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být 
doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
e) číslo a platnost oprávnění k pobytu na území České republiky, 
 
f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky, 
 
g) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla 
jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, 
 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém 
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
j) státní občanství, popřípadě státní příslušnost. 
 
 (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 
 

§ 8a  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a inspekci  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
 

§ 16a 
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy, 
které vykonávají působnost podle tohoto zákona, 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
 

§ 18a  
 

Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob  
 
 (1) Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo 
právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající 
fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby.  
  
 (2) Dokument dodaný podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto 
dokumentu. 
 
 (3) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 2 ve lhůtě 10 dnů 
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za 
doručený posledním dnem této lhůty.  
  
 (3) (4) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží provozovateli informačního 
systému datových schránek odměna, která se stanoví podle cenových předpisů5). Odměnu 
hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejíž datové schránky 
byl dokument odeslán. Tato osoba může určit, že bude hradit i dodání dokumentu, který je 
odpovědí na dokument dodaný podle předchozí věty. Odměnu podle věty první může 
za fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobu, z jejíž datové 
schránky byl dokument odeslán, hradit rovněž jiná fyzická osoba, podnikající fyzická osoba 
nebo právnická osoba, předloží-li provozovateli informačního systému datových schránek 
písemný souhlas fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, z jejíž 
datové schránky byl dokument odeslán, s tímto způsobem úhrady odměny nebo jeho výstup 
z autorizované konverze dokumentů; podpis osoby v písemném souhlasu musí být úředně 
ověřen. Provozovatel informačního systému datových schránek vyrozumí prostřednictvím 
informačního systému datových schránek fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo 
právnickou osobu, z jejíž datové schránky mají být odesílány dokumenty hrazené způsobem 
podle věty třetí nebo čtvrté, o tomto způsobu úhrady.  
____________________  
5) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o auditorech  
 

§ 12e 
 
 (1) Pro potřeby vedení rejstříku a zápisu údajů do něj využívá Komora  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum narození, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, 
 
f) datum úmrtí, 
 
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
h) omezení svéprávnosti. 
 
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
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b) datum narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) datum úmrtí, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z využívaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o základních registrech 
 

§ 1  
 

Předmět úpravy 
 

 Tento zákon 
 
a) zřizuje základní registry a některé další informační systémy veřejné správy a stanoví 
působnosti, práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, správou, provozem 
a užíváním, 
 
b) zřizuje Správu základních registrů, 
 
c) stanovuje podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem, mezi základními 
registry a agendovými informačními systémy a mezi jednotlivými agendovými informačními 
systémy navzájem s využitím informačního systému základních registrů a informačního 
systému sdílené služby. 
 
c) stanovuje podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem, základními 
registry a agendovými informačními systémy, základními registry a informačními 
systémy soukromoprávních uživatelů údajů umožňujícími využívání údajů ze 
základních registrů nebo agendových informačních systémů (dále jen „soukromoprávní 
systém pro využívání údajů“), agendovými informačními systémy navzájem a mezi 
agendovými informačními systémy a soukromoprávními systémy pro využívání údajů. 
 

§ 2  
 

Obecné pojmy 
 

 V tomto zákoně se rozumí 
 
a) základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3, 
 
b) referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční 
údaj, 
 
c) orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek, fyzická nebo právnická 
osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notář, soudní exekutor a archiv, 
 
d) soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která 
není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje 
ze základního registru nebo z agendového informačního systému, 
 
e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení 
soukromoprávního uživatele údajů, 
 
f) agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží 
k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci, 
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g) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je 
součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné 
správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat 
mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými 
informačními systémy a agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se 
zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy, správa 
oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona, 
 
h) informačním systémem sdílené služby informační systém veřejné správy, který je součástí 
referenčního rozhraní a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi agendovými 
informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, 
navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona, 
 
g) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který 
je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné 
správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení 
údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými 
informačními systémy, základními registry a soukromoprávními systémy pro využívání 
údajů, agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje 
do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy a mezi agendovými 
informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, 
a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům 
a další činnosti podle tohoto zákona, 
 
h) informačním systémem sdílené služby informační systém veřejné správy, který je 
součástí referenčního rozhraní a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení údajů mezi 
agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje 
do základních registrů, navzájem, a mezi agendovými informačními systémy, jejichž 
prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními 
systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům a další činnosti podle 
tohoto zákona, 
 
i) editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat údaje do základního registru nebo 
agendového informačního systému a provádět změny zapsaných údajů. 
 

§ 4 
 

Údaje základního registru 
 

 (1) Základní registr obsahuje referenční údaje, referenční vazby, identifikátory 
fyzických osob, popřípadě autentizační údaje, provozní údaje a jiné zákonem stanovené údaje. 
Referenční vazby jsou kódy nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje 
v základních registrech. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity 
fyzické osoby. 
 
 (2) Editor je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji 
uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou referenční údaje do příslušného 
základního registru zapsány; orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby jsou povinny 
poskytnout editorovi potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů tím, že mu poskytnou údaje 
a podklady potřebné pro ověření správnosti zpracovávaných zapisovaných referenčních 
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údajů. 
 
 (3) Editor zapíše referenční údaj do základního registru nebo provede jeho změnu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo 
o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví; editor referenční údaj zapisuje 
do základního registru prostřednictvím agendového informačního systému. 
 
 (4) Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud 
nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. V případě pochybnosti 
editor nebo správce základního registru označí referenční údaj jako nesprávný; toto označení 
editor odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů, jinak se postupuje obdobně podle 
odstavce 3. 
 
 (5) Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen, 
pouze informativní povahu. 
 
 (6) Má se za to, že ten, kdo vychází z referenčního údaje, je v dobré víře, že stav 
referenčního údaje vedeného v základním registru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže 
musel vědět o jeho nesprávnosti. 
 
 (7) Proti tomu, kdo jedná v důvěře ve správnost referenčního údaje vedeného 
v základním registru, nemůže ten, jehož se takový zápis referenční údaj týká, namítat, že 
tento zápis referenční údaj neodpovídá skutečnosti, ledaže prokáže, že referenční údaj je 
nesprávný a že jeho nesprávnost nezpůsobil. 

 
§ 5 

 
 (1) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo agendovém 
informačním systému v rozsahu potřebném k provedení úkonu orgánu veřejné moci a v rámci 
výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agendy, v jejímž rámci je úkon 
orgánu veřejné moci prováděný a pro jejíž výkon je orgán veřejné moci registrovaný. 
 
 (2) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo údaje vedené 
v agendovém informačním systému, které nejsou ve tvaru předcházejícím současný stav, aniž 
by ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých je jiným právním předpisem požadováno 
doložení údajů vedených v základním registru nebo agendovém informačním systému, je 
orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud 
 
a) nejsou obsaženy ve výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agendy, 
 
b) jsou označeny jako nesprávné, 
 
c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti údaje, nebo 
 
d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu2). 
 
 (3) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v agendovém informačním systému, 
které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 
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 (4) V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem údaje vedeného v základním 
registru nebo agendovém informačním systému, při své činnosti zjistí nesoulad údaje 
vedeného v základním registru nebo agendovém informačním systému se skutečným stavem, 
anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti údaje, uvědomí o tom neprodleně 
editora daného údaje. 
 
 (5) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo údaje 
do základního registru zapisuje prostřednictvím agendového informačního systému; jeho 
přístup k údajům vedeným v základním registru je zajišťován službami informačního systému 
základních registrů. Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v agendovém informačním 
systému prostřednictvím služeb tohoto agendového informačního systému; není-li orgán 
veřejné moci současně správcem tohoto agendového informačního systému, je jeho přístup 
k údajům vedeným v agendovém informačním systému zajišťován službami informačního 
systému sdílené služby. Orgán veřejné moci zapisuje údaje do agendového informačního 
systému prostřednictvím služeb tohoto agendového informačního systému. 
 

§ 5a 
 

 (1) Soukromoprávní uživatel údajů, který je oprávněn využívat údaje vedené 
v základním registru nebo agendovém informačním systému právním předpisem, využívá tyto 
údaje k účelu stanovenému právním předpisem, v rozsahu potřebném k provedení úkonu 
soukromoprávního uživatele údajů a v rámci výčtu údajů zpřístupněných soukromoprávnímu 
uživateli údajů v rámci agendy. 
 
 (2) Soukromoprávní uživatel údajů, který je oprávněn využívat údaje vedené 
v základním registru nebo agendovém informačním systému na základě souhlasu subjektu 
údajů, využívá tyto údaje k účelu stanovenému v souhlasu subjektu údajů, v rozsahu 
potřebném k provedení úkonu soukromoprávního uživatele údajů a v rámci výčtu údajů 
zpřístupněných soukromoprávnímu uživateli údajů souhlasem subjektu údajů. 
 

(3) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru nebo 
agendovém informačním systému podle odstavce 1 prostřednictvím agendového 
informačního systému stanoveného právním předpisem, který zakládá oprávnění 
soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů vedených v základním registru nebo 
agendovém informačním systému. 
 
 (3) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru 
nebo agendovém informačním systému podle odstavce 1 a 2 prostřednictvím 
agendového informačního systému určeného ohlašovatelem agendy, a nebyl-li agendový 
informační systém ohlašovatelem agendy určen, prostřednictvím soukromoprávního 
systému pro využívání údajů. Ustanovení § 58 až 59 a ustanovení o oprávnění osoby 
poskytnout s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci výpis ze zápisu 
vedeného v elektronické podobě v základním registru nebo potvrzení o tom, že určitý 
údaj v základním registru není veden, anebo údaje vedené o ní v základním registru 
podle zákona o informačních systémech veřejné správy nejsou větou první dotčeny. 
Soukromoprávní uživatel údajů zajistí, aby soukromoprávní systém pro využívání 
údajů umožnil využívání služeb informačního systému základních registrů 
a informačního systému sdílené služby. 
 
 (4) Soukromoprávní uživatel údajů využívá referenční údaje vedené v základním 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



367 
 

registru, aniž by ověřoval jejich správnost. 
 
 (5) Ustanovení § 5 odst. 3 a 4 se na soukromoprávního uživatele údajů použijí 
obdobně. 
 

§ 5b 
 
 (1) Orgán veřejné moci využívá údaje z agendového informačního systému vedené 
v agendovém informačním systému přímým přístupem, a to i pokud jsou vyžadovány údaje 
o fyzické osobě, která není jednoznačně určena, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho 
působnosti při zajišťování 
 
a) bezpečnosti České republiky, 
 
b) obrany České republiky, 
 
c) veřejné bezpečnosti a účinné ochrany lidského života a zdraví, 
 
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, 
 
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie 
včetně takového zájmu v oblasti měnové, rozpočtové a daňové, nebo 
 
f) ochrany práv osob v řízení před soudem. 
 
 (2) Ustanovení tohoto zákona o realizaci vazeb prostřednictvím informačního systému 
základních registrů a informačního systému sdílené služby se při postupu podle odstavce 1 
nepoužijí. 

 
§ 7  

 
 (1) Správa základních registrů je správcem informačního systému základních registrů 
a informačního systému sdílené služby. 
  
 (2) Správa základních registrů zajišťuje 
 
a) provoz informačního systému základních registrů, informačního systému sdílené služby, 
registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost, 
 
b) realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního 
systému základních registrů, 
 
c) realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy 
nebo soukromoprávními systémy pro využívání údajů prostřednictvím služeb 
informačního systému základních registrů, 
 
d) realizaci vazeb mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se 
zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy nebo 
soukromoprávními systémy pro využívání údajů prostřednictvím služeb informačního 
systému základních registrů, 
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e) realizaci vazeb mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se 
nezapisují údaje do základních registrů, navzájem nebo mezi agendovými informačními 
systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, 
a soukromoprávními systémy pro využívání údajů prostřednictvím služeb informačního 
systému sdílené služby, 
 
f) zpřístupnění údajů vedených v základních registrech a údajů vedených v agendových 
informačních systémech, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, 
v rozsahu oprávnění vedených v registru práv a povinností prostřednictvím služeb 
informačního systému základních registrů, 
 
g) zpřístupnění údajů vedených v agendových informačních systémech, jejichž 
prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, v rozsahu oprávnění vedených 
v registru práv a povinností prostřednictvím služeb informačního systému sdílené služby, 
 
h) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému 
základních registrů a informačního systému sdílené služby, 
 
i) propojení informačního systému základních registrů, informačního systému sdílené služby 
a dalších součástí referenčního rozhraní, 
 
j) zveřejňování aktuálních údajů o provozních stavech základních registrů a provozně 
technických údajů z provozu základních registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup., 
 
k) poskytování centrální služby pro vyrozumívání o změnách údajů, které se vedou 
v informačním systému veřejné správy o subjektu údajů vedeném v základním registru. 
 
 (3) Správa základních registrů zajišťuje, aby údaje byly předávány prostřednictvím 
informačního systému základních registrů nebo informačního systému sdílené služby 
v nezměněné podobě. 
 

(4) Správa základních registrů vede pro účely správy informačního systému sdílené 
služby záznam o přístupu k údajům vedeným v agendových informačních systémech, nejde-li 
o přístup k údajům veřejně přístupným, a uchovává jej po dobu 2 let; záznam obsahuje 
 
a) označení agendového informačního systému, kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby, 
která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají nebo 
poskytují, 
 
b) roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba přístup učinila, 
 
c) výčet údajů, ke kterým byl získán přístup, 
 
d) datum a čas přístupu, 
 
e) důvod a konkrétní účel přístupu. 
 

(5) Správa základních registrů vydá na žádost osoby, o níž se vedou údaje 
v agendových informačních systémech, záznam o přístupu k těmto údajům. Záznam 
o přístupu k údajům vedeným v agendových informačních systémech se vydává rovněž 
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v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy. 
 
(6) Správa základních registrů není oprávněna k přístupu k obsahu referenčních údajů 

obsažených vedených v základních registrech a agendových informačních systémech 
s výjimkou přístupuv rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována. 

 
(7)  Má-li Správa základních registrů důvodnou pochybnost, že orgán veřejné moci 

nebo soukromoprávní uživatel údajů neoprávněně přistupuje k osobním údajům, informuje 
neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“). 
 

(4) Správa základních registrů vede pro účely správy informačního systému 
sdílené služby záznam o využívání údajů vedených v agendových informačních 
systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává jej po dobu 2 let; 
záznam obsahuje 

 
a) označení agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro 
využívání údajů, jejichž prostřednictvím byly údaje využity, kód agendy, uživatelské 
jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se 
údaje využívají, 
 
b) roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila, 
 
c) výčet údajů, které byly využity, 
 
d) datum a čas využití údajů, 
 
e) důvod a konkrétní účel využití údajů. 
 

(5) Správa základních registrů vydá na žádost osoby, o níž se vedou údaje 
v agendových informačních systémech, záznam o využívání těchto údajů. Záznam se 
vydává rovněž v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy. 
 

(6) Správa základních registrů není oprávněna k využívání údajů vedených 
v základních registrech nebo agendových informačních systémech s výjimkou využívání 
v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována. 

 
(7) Má-li Správa základních registrů důvodnou pochybnost, že orgán veřejné 

moci nebo soukromoprávní uživatel údajů neoprávněně využívá osobní údaje, informuje 
neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“). 

  
(8) Náklady související s provozováním příslušného registru podle odstavce 2 písm. a) 

hradí jeho správce. 
 

§ 8 
 

Správce agendového informačního systému 
 
 (1) Správce4) agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazby mezi 
agendovým informačním systémem a informačním systémem základních registrů za účelem 
zapisování a využívání údajů. 
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 (2) Správce agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazeb mezi 
agendovým informačním systémem a jinými agendovými informačními systémy 
prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo informačního systému 
sdílené služby za účelem využívání údajů. 
 
 (3) Správce agendového informačního systému umožní využívání údajů vedených 
v agendovém informačním systému orgánu veřejné moci v rozsahu, v jakém jsou orgánu 
veřejné moci tyto údaje zpřístupněny pro výkon agendy, a soukromoprávnímu uživateli údajů 
v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiného 
právního předpisu. 
 
 (4) Správce agendového informačního systému zajistí používání kódu agendy 
přiděleného správcem registru práv a povinností při komunikaci agendového informačního 
systému s informačním systémem základních registrů nebo informačním systémem sdílené 
služby. 
 
 (5) Správce agendového informačního systému používá vlastní identifikátory 
fyzických osob a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem 
základních registrů nebo informačním systémem sdílené služby používá agendové 
identifikátory fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob. 
 
 (6) Správce agendového informačního systému zavede mechanismus opravy 
nesprávného údaje vedeného v agendovém informačním systému a zajistí službu 
vyrozumívání o změně údaje vedeného v agendovém informačním systému. 
 
 (7) Správce agendového informačního systému zajistí vyrozumění o změně údaje, 
který se vede v agendovém informačním systému o subjektu údajů vedeném 
v základním registru, s využitím služby podle § 7 odst. 2 písm. k). Správce agendového 
informačního systému zajistí vyrozumění o změně údaje, který se vede v agendovém 
informačním systému o jiném subjektu údajů, s využitím vlastní služby pro 
vyrozumívání o změnách údajů vedených v agendovém informačním systému. 

 
§ 8a 

 
(1) Soukromoprávní uživatel údajů zajišťuje realizaci vazby mezi 

soukromoprávním systémem pro využívání údajů a informačním systémem základních 
registrů za účelem využívání údajů. 
 

(2) Soukromoprávní uživatel údajů zajišťuje realizaci vazeb mezi 
soukromoprávním systémem pro využívání údajů a agendovými informačními systémy 
prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo informačního systému 
sdílené služby za účelem využívání údajů. 
 

(3) Soukromoprávní uživatel údajů zajistí používání kódu agendy při komunikaci 
soukromoprávního systému pro využívání údajů s informačním systémem základních 
registrů nebo informačním systémem sdílené služby. 
 

(4) Soukromoprávní uživatel údajů používá vlastní identifikátory fyzických osob 
a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem základních 
registrů nebo informačním systémem sdílené služby používá agendové identifikátory 
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fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob. 
 

§ 9 
 

Identifikátory fyzických osob 
 
 (1) Agendový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem, který je 
jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo, 
základním registru nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů v rámci příslušné 
agendy, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy, kódu agendy 
a v případě soukromoprávního systému pro využívání údajů rovněž z identifikátoru 
soukromoprávního uživatele údajů a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické 
osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. Z agendového identifikátoru fyzické 
osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní 
nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen. 
 
 (2) Zdrojový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem. Ze zdrojového 
identifikátoru fyzické osoby nelze dovodit osobní ani jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl 
přiřazen. 
 
 (3) Za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům vedeným 
v základních registrech a v jiných informačních systémech veřejné správy využívání údajů 
vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech orgán 
veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů při komunikaci základních registrů 
navzájem a základních registrů s agendovými informačními systémy, základních registrů 
s agendovými informačními systémy nebo soukromoprávními systémy pro využívání 
údajů, agendových informačních systémů navzájem a agendových informačních 
systémů se soukromoprávními systémy pro využívání údajů používá identifikátory, 
kterými jsou 
 
a) kód agendy, 
 
b) agendový identifikátor fyzické osoby. 
 

§ 10 
 
 (1) Fyzická osoba může být identifikována v jednotlivé agendě pouze jedním 
agendovým identifikátorem fyzické osoby. V případě agendy vykonávané 
soukromoprávním uživatelem údajů může být fyzická osoba identifikována agendovými 
identifikátory fyzické osoby jednoznačně přiřazenými záznamu o fyzické osobě 
v jednotlivých soukromoprávních systémech pro využívání údajů. 
 
 (2) Agendový identifikátor fyzické osoby v jednotlivé agendě odvozený z jednoho 
zdrojového identifikátoru fyzické osoby nesmí být přidělen více fyzickým osobám. 
 
 (3) Agendový identifikátor fyzické osoby nelze po přidělení měnit, pokud tento zákon 
nestanoví jinak. 
 
 (4) Pokud dojde k přidělení stejného agendového identifikátoru fyzické osoby v dané 
agendě záznamům o dvou nebo více fyzických osobách, je těmto záznamům přidělen nový 
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agendový identifikátor fyzické osoby. 
 
 (5) Pokud dojde k přidělení dvou nebo více agendových identifikátorů fyzických osob 
záznamu o jedné fyzické osobě v dané agendě, postupuje se obdobně podle odstavce 4. 
 
 (6) Zjistí-li orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů nedostatky 
v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu správci agendového informačního systému, v němž nebo soukromoprávního 
systému pro využívání údajů, v nichž byl nedostatek zjištěn. Příslušný správce agendového 
informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů prošetří, zda 
lze zjištěné nedostatky odstranit v agendovém informačním systému nebo 
soukromoprávním systému pro využívání údajů, a pokud je to možné, nedostatky odstraní. 
 
 (7) Zjistí-li správce agendového informačního systému nebo soukromoprávního 
systému pro využívání údajů nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické 
osoby, které nelze odstranit podle odstavce 6, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
správci registru obyvatel. Správce registru obyvatel ve spolupráci se správcem agendového 
informačního systému nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů prošetří, zda 
lze zjištěné nedostatky odstranit, a pokud je to možné, nedostatky odstraní; obdobně se 
postupuje v případě, kdy nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby 
zjistí správce registru obyvatel. Nelze-li nedostatky odstranit postupem podle věty druhé, 
postupuje se podle odstavců 4 a 5. 
 

§ 11 
 

Působnost Úřadu 
 
 (1) Úřad 
 
a) vytváří zdrojové identifikátory fyzických osob a agendové identifikátory fyzických osob 
a vede jejich seznamy, 
 
b) zajišťuje převod agendového identifikátoru fyzické osoby v agendě na agendový 
identifikátor této fyzické osoby v jiné agendě a převod mezi agendovými identifikátory 
fyzické osoby v rámci agendy vykonávané soukromoprávním uživatelem údajů, a to na 
základě zákonného požadavku. 
 
 (2) Zdrojový identifikátor fyzické osoby používá výhradně Úřad pro vytváření 
agendových identifikátorů fyzických osob podle odstavce 1 písm. a) a jejich převod podle 
odstavce 1 písm. b). 

 
§ 14 

 
Vydávání ověřených výstupů, záznamů a výpisů ze základních registrů  

 
 (1) Ze základního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému 
veřejné správy1). K ověřenému výstupu z informačního systému veřejné správy, který je 
vydán z registru obyvatel a který obsahuje údaj o adrese místa pobytu, kontaktní místo 
veřejné správy na žádost přiloží vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie55). 
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 (2) Ze základního registru se poskytují záznamy o využívání údajů vedených 
v základním registru za podmínek stanovených tímto zákonem. 
 
 (3) Není-li zákonem stanoveno jinak, správce základního registru poskytne údaje 
ze základního registru záznam o využívání údajů vedených v základním registru pouze 
osobě, o které jsou tyto údaje vedeny. 
 
 (4) Záznam o využívání údajů vedených v základním registru zasílá správce 
příslušného základního registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3, má-li zřízenu 
a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky. 
Záznam o využívání údajů v základním registru se vydává rovněž v podobě ověřeného 
výstupu z informačního systému veřejné správy. 
 
 (5) Dojde-li ke změně referenčního údaje v základním registru, zašle bez zbytečného 
odkladu správce základního registru osobě uvedené v odstavci 3, které se tato změna týká, 
má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, bezplatně výpis referenčních údajů 
z příslušného základního registru do datové schránky. 
 
 (6) Zjistí-li osoba uvedená v odstavci 3 nesoulad referenčních údajů, které jsou o ní 
vedeny v základním registru, se skutečným stavem, může bezplatně požádat o změnu 
referenčních údajů v základním registru editora příslušného referenčního údaje, a to 
i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy6). Kontaktní místo veřejné správy předá 
žádost editorovi příslušného referenčního údaje. Editor postupuje podle § 4 odst. 3. 

 
§ 18  

 
Údaje vedené v registru obyvatel  

 
 (1) V registru obyvatel se vedou údaje 
 
a) příjmení, rodné příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména,  
 
c) pohlaví,  
 
d) adresa místa pobytu12), případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti 
podle jiného právního předpisu52); uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby 
(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě 
adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52), se vede 
i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo 
území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní 
identifikace; v případě adresy místa pobytu12)je tento údaj označen jako adresa úřadu, pokud 
je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel nebo informačním 
systému cizinců,  
 
e) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede 
ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní 
identifikace,  
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f) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí 
soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj 
o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu 
územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,  
 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  
 
h) omezení svéprávnosti, 
 
i) rodinný stav nebo registrované partnerství, 
 
j) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů a datum skončení jejich 
platnosti,  
 
k) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14), je-li tato datová schránka 
zpřístupněna, 
 
l) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty 
pro zasílání zvoleného okruhu informací, 
 
m) sériové číslo, vydavatel a platnost kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis. 
 
 (2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až k) jsou referenčními údaji. 
 
 (3) Referenční údaj o čísle elektronicky čitelného identifikačního dokladu slouží 
k elektronické identifikaci jeho držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné 
správy. Bezpečnostní osobní kód elektronicky čitelného identifikačního dokladu15) je 
pro účely registru obyvatel autentizačním údajem, který se vede v zašifrované podobě a který 
je neveřejný. 
 
 (4) Identifikátorem fyzické osoby podle § 9 je agendový identifikátor fyzické osoby 
pro agendu registru obyvatel.  
 
 (5) V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje  
 
a) záznam o využívání údajů z vedených v registru obyvatel pro potřeby agendových 
informačních systémů nebo soukromoprávních systémů pro využívání údajů,  
 
b) záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje 
datum a čas výdeje poskytnutí, identifikátor souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů 
jiné fyzické nebo právnické osobě a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,  
 
c) datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel,  
 
d) záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické 
nebo právnické osobě podle § 58a. 
 
 (6) Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo 
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jiného právního předpisu některé referenční údaje vedené v registru obyvatel, je oprávněn 
rovněž využívat údaj podle odstavce 1 písm. d) o adrese, na kterou mají být doručovány 
písemnosti, a údaje podle odstavce 1 písm. j), k) a l) a odstavce 5 písm. c).  
 

§ 19  
 

Zapisování údajů do registru obyvatel  
 
 (1) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. a) je editorem Ministerstvo vnitra, které 
zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až i) prostřednictvím informačního systému 
evidence obyvatel a údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. j) a v § 18 odst. 3 prostřednictvím 
informačního systému občanských průkazů nebo informačního systému cestovních dokladů.  
 
 (2) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až d) je editorem Policie České 
republiky nebo Ministerstvo vnitra, které zapisují údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až j) 
a v § 18 odst. 3 prostřednictvím agendového informačního systému, ve kterém jsou vedeny 
údaje o cizincích podle jiného právního předpisu.  
 
 (3) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. e) je editorem Ministerstvo vnitra, které 
zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až i) prostřednictvím agendového informačního 
systému cizinců8); pokud tak stanoví jiný právní předpis, zapisuje se rovněž údaj uvedený 
v § 18 odst. 1 písm. j). 
 
 (4) Jsou-li u subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až e) vedeny údaje o jménu, 
popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v podobě uvedené v matričním 
dokladu. Nebyl-li matriční doklad vydán, zpracovávají se údaje o jménu, popřípadě jménech, 
a příjmení, v podobě uvedené latinkou v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení 
cizince vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona 
o azylu.  
 
 (5) Údaje uvedené v § 18 odst. 5 zapisuje do registru obyvatel automatizovanými 
procesy prostřednictvím informačního systému základních registrů Správa základních 
registrů. Záznamy podle § 18 odst. 5 se zapisují v rozsahu 
 
a) kód agendy, kód agendového informačního systému, prostřednictvím kterého byly údaje 
využity, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné, 
a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají nebo poskytují,  
 
a) kód agendy, kód agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému 
pro využívání údajů, prostřednictvím kterých byly údaje využity, uživatelské jméno 
fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné, a označení subjektu, který 
údaje využil nebo kterému byly poskytnuty, 
 
b) datum a čas využívání využití nebo poskytnutí údajů,  
 
c) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení subjektu, kterému 
jsou na základě žádosti poskytovány údaje podle § 58a, datum a čas udělení nebo odvolání 
souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů podle § 58a a identifikátor souhlasu,  
 
d) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru obyvatel, jejíž údaje jsou 
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využívány nebo poskytovány,  
 
e) důvod a konkrétní účel přístupu do registru obyvatel využití nebo poskytnutí údajů.  
 
 (6) Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. k) zapisuje do registru obyvatel správce 
agendového informačního systému datových schránek.  
 
 (7) Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. l) a m) zapisuje do registru obyvatel 
Ministerstvo vnitra. 

 
§ 21 

 
 K umožnění výkonu volebního práva občana je obecní úřad obce s rozšířenou 
působností oprávněn na základě dotazu okrskové volební komise využívat referenční údaje 
z registru obyvatel v rozsahu čísla a druhu elektronicky čitelných identifikačních dokladů, 
jména, popřípadě jmen, příjmení a adresy místa pobytu. Tyto údaje sdělí obecní úřad obce 
s rozšířenou působností neprodleně okrskové volební komisi. 
 

§ 23 
 

Nové pořízení údajů 
 
 (1) Na základě podnětu subjektu údajů podaného prostřednictvím správního orgánu, 
který vede agendu evidence obyvatel, nebo správního orgánu, který vede agendu cizinců 
podle jiného právního předpisu, zajistí Ministerstvo vnitra nové pořízení agendového 
identifikátoru fyzické osoby v registru obyvatel. 
  
 (2) Ostatní údaje zlikvidované podle § 22 se nově pořídí opakovanou editací 
z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního 
systému, ve kterém jsou vedeny údaje o cizincích podle jiného právního předpisu nebo jiného 
příslušného agendového informačního systému, na základě podnětu subjektu údajů. 
  
 (3) Editor registru obyvatel zapisuje údaje podle posledního stavu vedeného 
v agendovém informačním systému, pokud subjekt údajů neprokáže jejich změnu.  

 
§ 26 

 
Údaje vedené v registru osob 

 
 (1) V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby a dále provozní údaje 
o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 
 
 (2) O osobě se vedou údaje 
 
a) obchodní firma nebo název nebo označení nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud 
není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. e) zapsána do obchodního rejstříku, 
 
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li 
o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu 
agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel, 
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c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob, 
 
d) identifikační číslo osoby, 
 
e) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů, 
 
f) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů, 
 
g) právní forma, 
 
h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka 
zpřístupněna, 
 
i) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo 
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu 
a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob, 
 
j) fyzická osoba zastupující právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu jiné 
právnické osoby, vyjádřená referenční vazbou na registr obyvatel nebo údajem o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby, nevede-li se tato osoba v registru 
obyvatel, 
 
k) likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo 
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu 
a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob, 
 
l) opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr 
osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo 
údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo 
registru osob, 
 
m) insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob 
anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem 
o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru 
osob, 
 
n) nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel, 
 
o) právní stav, 
 
p) adresa sídla osoby; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se 
tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese 
v registru územní identifikace, 
 
q) datum zahájení provozování činnosti v provozovně, 
 
r) identifikační číslo provozovny, 
 
s) datum ukončení provozování činnosti v provozovně, 
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t) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, 
vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj 
o adrese v registru územní identifikace, 
 
u) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) 
na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí 
fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se 
adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické 
osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel, 
 
v) přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, 
jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností. 
 
w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty 
pro zasílání zvoleného okruhu informací. 
 
 (3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až v) jsou referenčními údaji. 
 
 (4) O osobě se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního 
systému základních registrů 
 
a) kód agendy, 
 
b) identifikační číslo osoby editora, 
 
c) datum prvotního zápisu do registru osob, 
 
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru osob, 
 
e) záznam o využívání údajů z registru osob. 
 
 (5) Identifikační číslo osoby se přidělí na základě elektronického požadavku 
příslušného agendového místa v rozsahu referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) 
až c). Není-li osobě uvedené v § 25 písm. e) a f) přiřazen agendový identifikátor fyzické 
osoby, požadavek bude obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. u). 
  

(6) Identifikační číslo provozovny se přidělí na základě elektronického požadavku 
příslušného agendového místa v rozsahu 
 
a) referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), q) a t), nemá-li osoba přiděleno 
identifikační číslo, 
 
b) identifikátoru osoby a referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm.q) a t), má-li osoba 
přiděleno identifikační číslo. 
  

(7) Správce registru osob poskytne neprodleně informaci o přidělení identifikačního 
čísla osoby nebo identifikačního čísla provozovny příslušnému agendovému místu. 
 
 (8) Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační 
číslo osoby nebo identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává. 
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Již jednou přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně, a to 
ani v případě, že osoba nebo provozovna, které bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla. 
 

§ 38 
 

Referenční údaje 
 
 (1) Referenčními údaji v registru územní identifikace jsou 
 
a) identifikační údaje, 
 
b) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, případně na územně evidenční jednotky, 
 
c) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy, 
 
d) údaje o typu a, způsobu využití a měsíci a roku dokončení stavebního objektu, 
 
e) technickoekonomické atributy stavebního objektu s číslem popisným nebo 
evidenčním, 
 
e) f) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti, 
 
f) g) adresy. 
 
(2) Lokalizační údaje katastrálních území a nadřazených prvků jsou referenčními údaji. 
Lokalizační údaje ostatních územních prvků a územně evidenčních jednotek jsou 
referenčními údaji pouze v těch katastrálních územích, ve kterých je katastrální mapa vedena 
v digitální formě. 
 

§ 39 
 

Informační systém územní identifikace 
 
 (1) K podpoře vedení údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách se 
zřizuje informační systém územní identifikace, který je agendovým informačním systémem 
veřejné správy; jeho prostřednictvím se zapisují údaje do registru územní identifikace, není-li 
dále stanoveno jinak. 
 
 (2) Informační systém územní identifikace obsahuje údaje registru územní 
identifikace, s výjimkou těch údajů, které jsou vedeny v katastru nemovitostí, a zachycuje 
stav těchto údajů k jakémukoli datu od jeho vytvoření. Informační systém územní identifikace 
nadto obsahuje další technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok 
jeho odstranění. 
 
 (3) Informační systém územní identifikace je veřejným seznamem. 
 
 (4) Správcem informačního systému územní identifikace je Český úřad zeměměřický 
a katastrální, který vykonává též zvláštní právo pořizovatele databáze7) tohoto systému. 
Informační systém územní identifikace je majetkem České republiky. 
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 (5) Český statistický úřad, obce a stavební úřady mohou údaje stanovené tímto 
zákonem zapisovat do informačního systému územní identifikace prostřednictvím 
informačních systémů sloužících k plnění jejich úkolů. 

 
§ 48 

 
Pojmy 

 
 V tomto zákoně se rozumí 
 
a) činností soubor úkonů vykonávaných v rámci agendy, 
 
b) rolí souhrn oprávnění fyzické osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu 
k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních 
systémech k využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových 
informačních systémech, 
 
c) identifikátorem orgánu veřejné moci kód, který slouží k jednoznačnému určení orgánu 
veřejné moci, 
 
d) identifikátorem soukromoprávního uživatele údajů kód, který slouží k jednoznačnému 
určení soukromoprávního uživatele údajů, 
 
e) kategorií skupina orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů, kteří 
vykonávají stejné činnosti, 
 
f) ohlašovatelem agendy orgán veřejné moci, který ohlašuje agendu pro potřeby její 
registrace. 
 

Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách 
 

§ 51 
 
 (1) Údaji o orgánu veřejné moci jsou  
 
a) identifikátor orgánu veřejné moci, 
 
b) název orgánu veřejné moci vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr 
osob; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel nebo registru osob, vede se 
tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel nebo registr osob, 
 
c) údaj o tom, zda je orgán veřejné moci vnitřní organizační jednotkou organizační složky 
státu, které byla zákonem svěřena vlastní působnost, 
 
d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
 
e) identifikátor datové schránky14) vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo 
registr osob; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru obyvatel nebo registru osob, 
vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr obyvatel nebo registr osob, 
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f) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné 
moci vykonává svoji působnost, 
 
g) kategorie orgánu veřejné moci a údaje o ní 
1. identifikátor kategorie, 
2. název kategorie, 
3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje, 
4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5, 
 
h) adresa místa pobytu nebo adresa sídla orgánu veřejné moci vyjádřená referenční vazbou 
na registr obyvatel nebo registr osob; jde-li o orgán veřejné moci vedený v registru 
obyvatel nebo registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr 
obyvatel nebo registr osob, jinak se vede ve formě referenční vazby na registr územní 
identifikace, 
 
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby stojící v čele orgánu veřejné 
moci vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel, 
 
j) datum, od kterého orgán veřejné moci vykonává působnost, 
 
k) přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti orgánu veřejné moci, 
 
l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle odstavce 5 písm. d), 
vyjádřená referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní 
identifikace, 
 
m) výčet a popis informačních systémů veřejné správy, jichž je orgán veřejné moci správcem; 
to neplatí pro zpravodajské služby.  
 

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až l) jsou referenčními údaji. 
 
 (3) Údaji o soukromoprávním uživateli údajů jsou  
 
a) identifikátor soukromoprávního uživatele údajů, 
 
b) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení soukromoprávního 
uživatele údajů vyjádřený referenční vazbou na registr osob; jde-li o soukromoprávního 
uživatele údajů vedeného v registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby 
na registr osob, 
 
c) identifikační číslo osoby, 
 
d) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) vyjádřené referenční vazbou 
na registr osob; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného v registru osob, 
vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob, 
 
e) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je 
soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo 
z agendových informačních systémů, 
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f) kategorie soukromoprávního uživatele údajů a údaje o ní 
1. identifikátor kategorie, 
2. název kategorie, 
3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje, 
4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5, 
 
g) adresa sídla nebo adresa místa podnikání soukromoprávního uživatele údajů vyjádřená 
referenční vazbou na registr osob; jde-li o soukromoprávního uživatele údajů vedeného 
v registru osob, vede se tento údaj ve formě referenční vazby na registr osob, jinak se 
vede ve formě referenční vazby na registr územní identifikace, 
 
h) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiného právního předpisu, je-li se 
zápisem do evidence spojen vznik soukromoprávního uživatele údajů, 
 
i) přerušení nebo pozastavení působení soukromoprávního uživatele údajů, 
 
j) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiného právního předpisu, je-li 
s výmazem z evidence spojen zánik soukromoprávního uživatele údajů., 
 
k) výčet a popis soukromoprávních systémů pro využívání údajů. 
 
 (4) Údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a f) jsou referenčními údaji. 
 
 (5) K referenčním údajům o orgánech veřejné moci a soukromoprávních uživatelích 
údajů se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních 
registrů  
 
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden, 
 
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci, 
 
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností, 
 
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností, 
 
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností. 
 
 (6) Údaji o agendě jsou 
 
a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend, 
 
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné 
moci vykonává svoji působnost nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů 
oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů 
vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech, 
 
c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě včetně výčtu rolí pro danou 
činnost; má-li činnost vykonávat územní samosprávný celek, je součástí popisu informace, 
zda je činnost výkonem státní správy vykonávané v přenesené působnosti, 
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d) výčet a označení úkonů orgánu veřejné moci vykonávaných v rámci agendy jako úkony 
vůči subjektu, který není orgánem veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení subjektu 
a forma úkonu, 
 
e) výčet a označení úkonů subjektu, který není orgánem veřejné moci, vykonávaných v rámci 
agendy vůči orgánu veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení orgánu veřejné moci a forma 
úkonu, 
 
f) popis úkonů orgánu veřejné moci podle písmene d), 
 
g) výčet orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají, 
nebo jejich kategorie,  
 
h) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,  
 
i) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy zaregistrovány 
a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří byli pro výkon agendy zaregistrováni, 
a jejich identifikátor orgánu veřejné moci nebo identifikátor soukromoprávního uživatele 
údajů,  
 
j) výčet a struktura údajů vedených nebo vytvářených podle jiného právního předpisu v rámci 
agendy a v případě, že jsou tyto údaje vedeny v agendovém informačním systému, rovněž 
určení, které z nich jsou zapisovány do agendového informačního systému na základě jiné 
skutečnosti, než je zpřístupnění údaje prostřednictvím referenčního rozhraní, a které lze 
zpřístupnit pro výkon jiné agendy; to neplatí pro Generální inspekci bezpečnostních sborů 
a Finančně analytický úřad,  
 
k) výčet údajů vedených v základních registrech zpřístupněných pro výkon agendy a rozsah 
oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání těchto údajů,  
  
l) výčet a struktura údajů vedených v jiných agendových informačních systémech 
zpřístupněných pro výkon dané agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům 
využívání těchto údajů, 
 
m) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán 
veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů oprávněn využívat údaje ze základních 
registrů nebo z agendových informačních systémů anebo je zapisovat, nejde-li o tento zákon, 
 
n) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle písmene d), vyjádřená 
referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace, 
nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle písmene d) na jiný orgán veřejné moci. 
 
 (7) Údaji o agendě zpravodajských služeb jsou 
 
a) název agendy, 
 
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě zpravodajská 
služba vykonává svoji působnost, 
 
c) výčet zpravodajských služeb, které agendu vykonávají, 
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d) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci, 
 
e) výčet zpravodajských služeb, které byly pro výkon agendy zaregistrovány. 
 
 (8) Údaje uvedené v odstavci 6 s výjimkou údaje podle písmene f) a údaje uvedené 
v odstavci 7 jsou referenčními údaji. 
 
 (9) K referenčním údajům o agendě se vedou provozní údaje zapisované 
prostřednictvím informačního systému základních registrů 
 
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden, 
 
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci, 
 
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností, 
 
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností, 
 
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností. 
 
 (10) Editorem údajů podle  
 
a) odstavce 1 písm. a) a g) bodu 1, odstavce 3 písm. a) a f) bodu 1, písm. f) bodu 1 
a písm. k), odstavce 5 písm. d), odstavce 6 písm. i) a editorem číselného kódu podle odstavce 
6 písm. a) a identifikátoru úkonu podle odstavce 6 písm. d) a e) je Ministerstvo vnitra, 
 
b) odstavce 1 písm. b) až f), písm. g) bodů 2 až 4 a písm. h) až k), odstavce 3 písm. b) až e), 
písm. f) bodů 2 až 4 a písm. g) až j) a odstavce 6 písm. a) až c), písm. f) až h) a písm. j) až m) 
a editorem údajů podle  odstavce 6 písm. d) a e) s výjimkou identifikátoru úkonu, je 
ohlašovatel agendy; ohlašovatel agendy údaje zapisuje prostřednictvím informačního systému 
registru práv a povinností neprodleně po ohlášení agendy, 
 
c) odstavce 1 písm. l) a m) a odstavce 6 písm. n) je orgán veřejné moci, o jehož pracoviště se 
jedná, který převedl výkon úkonu nebo který je správcem informačního systému veřejné 
správy; orgán veřejné moci údaje zapisuje prostřednictvím informačního systému registru 
práv a povinností neprodleně po zřízení pracoviště, převedení výkonu úkonu nebo vytvoření 
informačního systému veřejné správy. 
 
 (11) Údaje uvedené v odstavcích 1, 3, 6 a 7 jsou veřejně přístupné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské 
služby46), Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo Finančně analytického úřadu. 
 

§ 52 
 

Údaje o právech a povinnostech osob 
 
 (1) Referenčními údaji o právech a povinnostech osob jsou údaje o rozhodnutích nebo 
jiných úkonech orgánů veřejné moci, včetně veřejnoprávních smluv a opatření obecné povahy 
(dále jen „rozhodnutí“), na jejichž základě dochází ke změně referenčního údaje v registru 
obyvatel nebo registru osob; referenčními údaji o rozhodnutích jsou  
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a) název orgánu veřejné moci, který rozhodnutí vydal, a identifikátor tohoto orgánu veřejné 
moci,  
 
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí 
vydáno,  
 
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby 
ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo 
název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru 
osob, kterým právo nebo povinnost vznikly,  
 
d) název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno,  
 
e) vymezení práva nebo povinnosti subjektu podle písmene c), kterých se rozhodnutí týká, 
  
f) údaj, který je rozhodnutí přidělen orgánem veřejné moci, který rozhodnutí vydal, 
na základě zaevidování rozhodnutí v evidenci dokumentů,  
 
g) datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinků rozhodnutí,  
 
h) označení rolí podle § 51 odst. 6 písm. c), jejichž nositelé mají přístup k referenčním údajům 
oprávnění k využívání referenčního údaje o vydaném rozhodnutí.  
 
 (2) Údaji o právech a povinnostech osob jsou dále údaje o určitém právu nebo 
povinnosti osoby, pokud jiný právní předpis stanoví, že se o nich vedou údaje v registru podle 
tohoto zákona; v tomto případě referenčními údaji jsou  
 
a) určité právo nebo povinnost, vymezené vazbou na příslušné ustanovení jiného právního 
předpisu a konkretizované tak, aby bylo zcela zřejmé, o jaké právo nebo povinnost a v jakém 
jejich rozsahu jde,  
 
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby 
ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo 
název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru 
osob, kterým právo nebo povinnost vznikly,  
 
c) název a kód agendy, při jejímž výkonu právo nebo povinnost vznikly.  
 
 (3) Editorem údajů podle odstavců 1 a 2 je orgán veřejné moci, který zapisuje podle 
jiného právního předpisu příslušné údaje do agendového informačního systému.  
 
 (4) Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se vedou způsobem, který vylučuje jejich 
sdružování ve vazbě na jednotlivé fyzické osoby.  
 
 (5) K údajům o právech a povinnostech se vedou provozní údaje zapisované 
prostřednictvím informačního systému základních registrů  
 
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,  
 
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)

aspi://module='ASPI'&link='111/2009%20Sb.%252352'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/2009%20Sb.%252352'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/2009%20Sb.%252352'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/2009%20Sb.%252352'&ucin-k-dni='30.12.9999'


386 
 

c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,  
 
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,  
 
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.  
 

§ 52a 
 

Informační systém registru práv a povinností 
 
 (1) Informační systém registru práv a povinností slouží k zápisu údajů o orgánech 
veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů, jimi vykonávaných agendách 
a agendových, agendových informačních systémech a soukromoprávních systémech pro 
využívání údajů do registru práv a povinností. 
 
 (2) Správcem informačního systému registru práv a povinností je Ministerstvo vnitra. 
Informační systém registru práv a povinností je agendovým informačním systémem. 
 
 (3) V informačním systému registru práv a povinností se o všech v něm vedených 
údajích vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li 
správci informačního systému registru práv a povinností známa. 
 

§ 52b  
 

Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů  
 
 (1) Ministerstvo vnitra vede v informačním systému registru práv a povinností rejstřík 
orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů. V rejstříku orgánů veřejné moci 
a soukromoprávních uživatelů údajů jsou vedeny o orgánu veřejné moci údaje stanovené 
v § 51 odst. 1 a údaj o datu zániku orgánu veřejné moci a o soukromoprávním uživateli údajů 
údaje stanovené v § 51 odst. 3. 
 
 (2) Orgán veřejné moci, který vede evidenci orgánů veřejné moci, pokud tyto orgány 
veřejné moci vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto 
orgánů veřejné moci se zápisem do této evidence, nebo orgán veřejné moci, který uděluje 
oprávnění k výkonu působnosti orgánu veřejné moci, oznámí neprodleně vznik, přerušení 
nebo pozastavení výkonu působnosti anebo zánik orgánu veřejné moci Ministerstvu vnitra 
v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Není-li takový orgán veřejné moci, oznámí neprodleně vznik, 
přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti anebo zánik orgánu veřejné moci ústřední 
správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik orgánu veřejné moci nejbližší, a není-li ho, 
Ministerstvo vnitra. 
 
 (3) Ohlašovatel agendy oznámí neprodleně vznik, přerušení nebo pozastavení 
působení anebo zánik soukromoprávního uživatele údajů Ministerstvu vnitra v elektronické 
podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  
 
 (4) Oznámení podle odstavců 2 a 3 obsahuje údaje uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou 
údajů podle písmen a), d), l) a m), a údaje uvedené v § 51 odst. 3, s výjimkou údajů podle 
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písmen a) a d) a), d) a k). Ministerstvo vnitra na základě oznámení zapíše orgán veřejné moci 
nebo soukromoprávního uživatele údajů do rejstříku orgánů veřejné moci 
a soukromoprávních uživatelů údajů.  
 
 (5) Ústřední správní úřad, do jehož působnosti kategorie náleží, zašle podklady 
pro zápis kategorie do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů 
v elektronické podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
 

(6) Podklady podle odstavce 5 jsou  
 
a) název kategorie,  
 
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které vymezuje kategorii,  
 
c) orgán veřejné moci, do jehož působnosti kategorie náleží,  
 
d) výčet orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů, které do kategorie 
náleží.  
 
 (7) Ministerstvo vnitra na základě podkladů zapíše kategorii do rejstříku orgánů 
veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.  
 
 (8) Ustanovení odstavců 2 až 6 se užijí obdobně pro ohlášení změny údaje vedeného 
v rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů. 
 

§ 52c 
 

Rejstřík informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání 
údajů 

 
 (1) Ministerstvo vnitra vede v informačním systému registru práv a povinností rejstřík 
informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů. 
V rejstříku informačních systémů veřejné správy a  soukromoprávních systémů 
pro využívání údajů jsou vedeny údaje podle § 51 odst. 1 písm. m) a § 51 odst. 3 písm. k). 
 
 (2) Orgán veřejné moci, který je správcem informačního systému veřejné správy, nebo 
soukromoprávní uživatel údajů, který je správcem soukromoprávního systému 
pro využívání údajů, zašle podklady pro zápis údajů o spravovaném informačním systému 
veřejné správy nebo soukromoprávním systému pro využívání údajů v elektronické 
podobě ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 
 (3) Ministerstvo vnitra na základě podkladů podle odstavce 2 zapíše údaje 
o informačním systému veřejné správy nebo soukromoprávním systému pro využívání 
údajů do rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů 
pro využívání údajů a přidělí informačnímu systému veřejné správy nebo 
soukromoprávnímu systému pro využívání údajů jednoznačný identifikátor, který zapíše 
do rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů 
pro využívání údajů. 
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 (4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí obdobně pro ohlášení změny údajů vedených 
v rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů 
pro využívání údajů. 

 
§ 54 

 
 (1) Ohlášení agendy podle § 53 obsahuje 
 
a) údaje uvedené v § 51 odst. 6, s výjimkou údaje podle § 51 odst. 6 písm. i) a n), 
identifikátoru úkonu podle § 51 odst. 6 písm. d) a e) a kódu agendy,  
 
b) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy, pokud je ohlašovatel 
agendy k tomuto účelu stanovil,  
 
c) výčet údajů vedených v základních registrech nebo v jiných agendových informačních 
systémech, které ohlašovatel agendy požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, a rozsah 
oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání těchto údajů, který ohlašovatel požaduje, 
nebo výčet údajů vedených v základních registrech anebo v jiných agendových informačních 
systémech zpřístupněných pro výkon agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům 
využívání těchto údajů stanovené zvláštním právním předpisem, 
 
d) formuláře v elektronické podobě pro podání a jiné úkony, nevylučuje-li jiný právní předpis 
stanovící náležitosti výkonu agendy použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě 
nebo nepožaduje-li jiný právní předpis stanovící náležitosti výkonu agendy použití zvláštního 
formuláře, který není možno bez omezení tisknout, zpřístupnit či distribuovat, anebo není-li 
použití formulářů v elektronické nebo listinné podobě s ohledem na povahu úkonu v agendě 
účelné; formuláře se předloží ve formátu, vlastnostech a struktuře, kterou Ministerstvo vnitra 
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 (2) V případě údajů podle odstavce 1 písm. c) ohlašovatel agendy uvede výčet údajů 
a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání těchto údajů, které jsou potřebné 
pro výkon agendy, a potřebu každého uvedeného údaje pro výkon agendy a rozsahu 
oprávnění k přístupu k tomuto údaji využívání tohoto údaje odůvodní; přitom dbá, aby výčet 
údajů a rozsah oprávnění umožnil efektivní výkon agendy a minimalizoval potřebu 
poskytování těchto údajů subjekty, které nejsou orgánem veřejné moci. Stanoví-li výčet údajů 
vedených v základních registrech nebo v jiných agendových informačních systémech 
zpřístupněných pro výkon agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání 
těchto údajů zvláštní právní předpis, ohlašovatel agendy uvede výčet údajů a rozsah 
oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání těchto údajů stanovené zvláštním právním 
předpisem; v takovém případě potřebu každého uvedeného údaje pro výkon agendy a rozsahu 
oprávnění k přístupu k tomuto údaji využívání tohoto údaje neodůvodňuje. 
 
 (3) Ohlašovatel agendy zasílá ohlášení agendy obsahující údaje podle odstavce 1 
nejdříve v den, kdy nabyl platnosti právní předpis, který stanoví náležitosti výkonu agendy, 
a to ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 (4) Ministerstvo vnitra zašle správci základního registru a správci agendového 
informačního systému, do něhož je požadován přístup ve kterých se vedou údaje, které 
ohlašovatel agendy požaduje zpřístupnit pro výkon agendy, ohlášení podle odstavce 1 
ke stanovisku z hlediska způsobilosti základního registru nebo agendového informačního 
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systému zpřístupnit požadované údaje pro výkon agendy a vhodnosti zpřístupnit požadované 
údaje pro výkon agendy; to neplatí v případě, kdy přístup k požadovaným údajům stanoví 
zvláštní právní předpis. Ministerstvo vnitra dále zašle správci referenčního rozhraní ohlášení 
podle odstavce 1 ke stanovisku z hlediska realizovatelnosti vazeb mezi agendovými 
informačními systémy. Správci zasílají stanoviska prostřednictvím informačního systému 
registru práv a povinností ve struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 (5) Ministerstvo vnitra na základě ohlášení podle odstavce 1 a kladných stanovisek 
podle odstavce 4, jsou-li potřeba, provede registraci agendy, přidělí kód agendy a identifikátor 
úkonu podle § 51 odst. 6 písm. d) a údaje o agendě zařadí do číselníku agend podle § 51 
odst. 6 písm. a). 
 
 (6) Ministerstvo vnitra sdělí ohlašovateli agendy, že agenda byla registrována, a uvede 
kód agendy. Zároveň zašle Ministerstvo vnitra subjektům, které agendu vykonávají, sdělení, 
že příslušná agenda byla registrována, a zveřejní na portálu veřejné správy formuláře podle 
odstavce 1 písm. c) d) spolu s údaji podle § 51 odst. 6 písm. d) až f) a písm. i) až k). 
 
 (7) Pokud dojde po registraci agendy ke změně údajů nebo dalších podkladů, které 
byly podle odstavce 1 obsaženy v ohlášení agendy, postupuje se přiměřeně jako při registraci 
agendy. 
 

§ 54a 
 

 (1) Pokud Ministerstvo vnitra shledá v ohlášení agendy podle § 53 nedostatky, vyzve 
ohlašovatele agendy k jejich odstranění, přičemž mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. Ve 
výzvě ohlašovateli Ministerstvo vnitra sdělí, jaké nedostatky v ohlášení agendy shledalo 
s uvedením odkazu na konkrétní ustanovení tohoto zákona. 
 
 (2) Pokud správce základního registru, správce agendového informačního systému 
nebo správce referenčního rozhraní nezaujme k ohlášení agendy kladné stanovisko, 
Ministerstvo vnitra vyzve ohlašovatele agendy, aby v ohlášení zohlednil, je-li to možné, 
důvod, který vedl správce základního registru, správce agendového informačního systému 
nebo správce referenčního rozhraní k nezaujetí kladného stanoviska. 
 
 (3) Nezohlední-li ohlašovatel agendy důvod, který vedl správce základního registru, 
správce agendového informačního systému nebo správce referenčního rozhraní k nezaujetí 
kladného stanoviska, ohlašovatel agendy trvá na využití zpřístupnění údajů ze základního 
registru nebo jiného agendového informačního systému pro výkon agendy a správce 
základního registru nebo správce agendového informačního systému je podřízený vládě a na 
svém stanovisku trvá, o využití zpřístupnění údajů ze základního registru nebo jiného 
agendového informačního systému pro výkon agendy rozhodne vláda. 
 
 (4) Nezohlední-li ohlašovatel agendy důvod, který vedl správce základního registru, 
správce agendového informačního systému nebo správce referenčního rozhraní k nezaujetí 
kladného stanoviska, ohlašovatel agendy trvá na využití zpřístupnění údajů ze základního 
registru nebo jiného agendového informačního systému pro výkon agendya správce 
základního registru nebo správce agendového informačního systému není podřízený vládě 
a na svém stanovisku trvá,údaje ze základního registru nebo jiného agendového informačního 
systému pro výkon agendy lze využít pouze v rozsahu, v jakém to stanovisko správce 
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základního registru nebo správce agendového informačního systému umožňuje. 
 
 (5) Je-li důvodem, který vedl správce základního registru nebo správce agendového 
informačního systému k nezaujetí kladného stanoviska, výčet údajů vedený v základním 
registru nebo agendovém informačním systému, které ohlašovatel agendy požaduje 
zpřístupnit pro výkon agendy, nebo rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům využívání 
těchto údajů, který ohlašovatel požaduje, a postupuje-li se podle odstavce 3, vláda určí pouze 
takový výčet údajů nebo rozsah oprávnění, které jsou potřebné k výkonu agendy, současně 
však dbá, aby výčet údajů nebo rozsah oprávnění umožnil efektivní výkon agendy 
a minimalizoval potřebu poskytování těchto údajů subjekty, které nejsou orgánem veřejné 
moci. Ministerstvo vnitra zprostředkuje vládě stanovisko Úřadu k části rozsahu údajů nebo 
rozsahu oprávnění, která je sporná; Úřad své stanovisko projedná s ohlašovatelem agendy 
před jeho předáním Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra poskytne vládě stanovisko 
správce základního registru nebo správce agendového informačního systému. 
 
 (6) V případě postupu podle odstavce 2 až 5 Ministerstvo vnitra provede registraci 
agendy se zohledněním výsledku tohoto postupu. 
 

Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy 
 

§ 55 
  

(1) Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů oznámí Ministerstvu 
vnitra vykonávání agendy do 30 dnů ode dne registrace agendy podle § 53, 54 a 54a nebo 
jeho zápisu do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů. 
 

(2) Oznámení o vykonávání agendy obsahuje  
 
a) název a identifikátor orgánu veřejné moci nebo obchodní firmu nebo název anebo 
jméno, popřípadě jména, a příjmení a identifikátor soukromoprávního uživatele údajů, 
který žádá o registraci pro výkon agendy, 
 
b) kód agendy podle číselníku agend podle § 51 odst. 6 písm. a),  
 
c) označení rolí určených pro danou agendu podle § 51 odst. 6 písm. c), které orgán veřejné 
moci nebo soukromoprávní uživatel údajů pro výkon agendy požaduje přiřadit,  
 
d) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy nebo označení 
soukromoprávního systému pro využívání údajů,  
 
e) adresu pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle § 51odst. 6 písm. d), 
nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle § 51odst. 6 písm. d) na jiný orgán veřejné moci. 
 
 (3) Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů zasílá oznámení 
o vykonávání agendy obsahující údaje podle odstavce 2 ve struktuře, kterou Ministerstvo 
vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 (4) Registrace orgánu veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů 
pro výkon agendy může být provedena pouze tehdy, pokud je příslušná agenda registrována 
podle § 53, 54 a 54a a údaje o ní vedeny v číselníku agend podle § 51 odst. 6 písm. a).  
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 (5) Pokud Ministerstvo vnitra neshledá v oznámení o vykonávání agendy nedostatky, 
provede registraci orgánu veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů pro výkon 
agendy.  
 

§ 56 
 
 (1) Ministerstvo vnitra sdělí orgánu veřejné moci, který oznámil vykonávání agendy, 
nebo soukromoprávnímu uživateli údajů, který oznámil vykonávání agendy, že byl 
zaregistrován jako orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů, který danou 
agendu vykonává. 
 
 (2) Ministerstvo vnitra zařadí údaj o registraci orgánu veřejné moci nebo 
soukromoprávního uživatele údajů pro výkon agendy do seznamu podle § 51odst. 6 
písm. i).  
 
 (3) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, odpovídá za 
 
a) určení fyzických osob, které jsou nositeli rolí, a za provádění změn v těchto určeních, 
 
b) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům 
vedeným v agendových informačních systémech a k údajům vedeným v základních registrech 
využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních 
systémech na základě oprávnění, které získal, 
 
c) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům 
vedeným v agendových informačních systémech a k údajům vedeným v základních registrech 
využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových informačních 
systémech v souvislosti s oprávněním soukromoprávních uživatelů údajů k jejich využívání, 
využívají-li soukromoprávní uživatelé údajů tyto údaje prostřednictvím jím 
spravovaného agendového informačního systému. 
 
 (4) Soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy, 
odpovídá za 
  
a) určení fyzických osob, které jsou nositeli rolí, a za provádění změn v těchto určeních, 
 
b) uplatnění odpovídajících opatření, která zabrání neoprávněnému využívání údajů 
vedených v základních registrech nebo agendových informačních systémech v souvislosti 
s oprávněním soukromoprávního uživatele údajů k jejich využívání. 
 
 (4) (5) Správa základních registrů umožňuje přístup orgánů veřejné moci 
a soukromoprávních uživatelů údajů, jejichž agendy byly registrovány, k referenčním údajům 
v základních registrech a k údajům v agendových informačních systémech údajům vedeným 
v základních registrech nebo agendových informačních systémech, a to v rozsahu 
registrovaných rolí. 
  

(5) (6) Pokud dojde po registraci ke změně údajů, které byly podle § 55 odst. 2 
obsaženy v oznámení o vykonávání agendy, postupuje se přiměřeně jako při registraci orgánu 
veřejné moci pro výkon agendy. 
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§ 56a 
 
 (1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, nebo 
soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy, může za 
účelem uplatňování opatření podle § 56 odst. 3 písm. b) a c) a § 56 odst. 4 písm. b) provést 
autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role. Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován 
pro výkon agendy, nebo soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro 
výkon agendy, využívá k autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role, informační 
systém sloužící k autentizaci fyzických osob, které jsou nositeli rolí, (dále jen „autentizační 
informační systém“) nebo informační systém, jehož je správcem. 
 
 (2) Správcem autentizačního informačního systému je Ministerstvo vnitra. 
  

(3) V autentizačním informačním systému jsou o fyzické osobě, která je nositelem 
role, vedeny 
 
a) údaje v rozsahu 
1. příjmení, 
2. jméno, popřípadě jména, 
3. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, 
4. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
5. datum úmrtí a 
 
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu autentizace. 
 
 (4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 a 2 a odstavce 3 písm. b) se uchovávají 
nejdéle po dobu dvou let po zániku oprávnění fyzické osoby, která je nositelem role, 
k přístupu k údajům vedeným v základních registrech využití údajů vedených v základních 
registrech nebo agendových informačních systémech. 
 

(5) Soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy 
a který využívá k autentizaci fyzické osoby, která je nositelem role, autentizační 
informační systém, využívá pro účely autentizace fyzické osoby, která je nositelem role, 
z registru obyvatel referenční údaje 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) čísla identifikačních dokladů, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 
místo a stát, kde se narodil,   
 
e) datum úmrtí. 

 
§ 57 

 
(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, vede záznamy 
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o přístupu k údajům vedeným v základních registrech, nejde-li o přístup k údajům veřejně 
přístupným, a uchovává je po dobu 2 let; záznam obsahuje 
  
a) uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role a která přístup učinila, 
  
b) roli podle § 51 odst. 5 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba přístup učinila ,  
  
c) výčet údajů, ke kterým fyzická osoba, která je nositelem role, získala přístup, 
  
d) datum a čas přístupu , 
  
e) důvod a konkrétní účel přístupu . 
  
 (2) Ministerstvo vnitra vede pro účely správy autentizačního informačního systému 
záznamy o přístupu k údajům vedeným v základních registrech, nejde-li o přístup k údajům 
veřejně přístupným , a uchovává je po dobu 2 let; záznam obsahuje 
  
a) agendový informační systém, kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby, která je 
nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají nebo poskytují, 
  
b) roli podle § 51 odst. 5 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba přístup učinila, 
 
c) výčet údajů, ke kterým byl získán přístup, 
  
d) datum a čas přístupu, 
  
e) důvod a konkrétní účel přístupu. 
 

(1) Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, nebo 
soukromoprávní uživatel údajů, který byl zaregistrován pro výkon agendy, vede 
záznamy o  využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových 
informačních systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává je 
po dobu 2 let; záznam obsahuje 
 
a) uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro 
jehož účely se údaje využívají, 
  
b) roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila,  
 
c) výčet údajů, které byly využity, 
 
d) datum a čas využití údajů, 
 
e) důvod a konkrétní účel využití údajů. 
 

(2) Ministerstvo vnitra vede pro účely správy autentizačního informačního 
systému záznamy o využívání údajů vedených v základních registrech nebo agendových 
informačních systémech, nejde-li o využívání údajů veřejně přístupných, a uchovává je 
po dobu 2 let; záznam obsahuje 
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a) označení agendového informačního systému nebo soukromoprávního systému pro 
využívání údajů, jejichž prostřednictvím byly údaje využity, kód agendy, uživatelské 
jméno fyzické osoby, která je nositelem role, a označení subjektu, pro jehož účely se 
údaje využívají, 
 
b) roli podle § 51 odst. 6 písm. c), ve které fyzická osoba údaje využila, 
 
c) výčet údajů, které byly využity, 
 
d) datum a čas využití údajů, 
 
e) důvod a konkrétní účel využití údajů. 
 
 (3) Pokud k údajům v základním registru nebo agendovém informačním systému 
přistupuje agendový informační systém, který přebírá údaje ze základního registru nebo 
agendového informačního systému za účelem automatického zpřístupňování těchto údajů, 
údaj podle odstavce 1 písm. a) se nevede. 
 
 (4) Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů předává záznamy 
podle odstavce 1 Ministerstvu vnitra na jeho žádost. Ministerstvo vnitra může tyto záznamy 
požadovat pouze v souvislosti se zajištěním bezpečnosti informačního systému základních 
registrů, informačního systému sdílené služby, agendových informačních systémů 
a základních registrů nebo výkonem kontroly. 
 
 (5) Požádá-li o to orgán veřejné moci oprávněný podle jiného právního předpisu 
k přístupu k údaji o uživatelském jménu využití uživatelského jména fyzické osoby, která je 
nositelem role, která učinila přístup využila údaj ze základního registru nebo agendového 
informačního systému53), předá mu orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel 
údajů uvedený v odstavci 1 také jméno a příjmení této osoby. 

 
§ 58 

 
Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností 

 
 (1) Fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“) se poskytnou referenční nebo provozní 
údaje, které jsou k ní vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě 
žádosti podané 
 
a) elektronicky, 
 
b) v listinné podobě, nebo 
 
c) osobně. 
 
 (2) Elektronicky lze podat žádost na elektronickém formuláři zpřístupněném 
Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem. 
 
 (3) Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může 
subjekt údajů zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, krajskému úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také Ministerstvu vnitra; 
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žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, 
je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému 
směřuje. 
 
 (4) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavců 2 a 3 musí obsahovat 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu, 
 
d) adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu, 
 
e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání. 
 
 (5) O poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt 
údajů požádat osobně u kontaktního místa veřejné správy, u kteréhokoli obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností nebo krajského úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také 
u Ministerstva vnitra; subjekt údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt údajů provede 
svoji identifikaci pomocí elektronicky čitelného identifikačního dokladu a autentizuje se 
pomocí bezpečnostního osobního kódu, má-li ho zadán a je-li to technicky umožněno. 
 
 (6) Údaje z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytuje správní orgán, 
u kterého byla žádost podána. 
 
 (7) O poskytnutí údajů žádá zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo 
společně se subjektem údajů jeho podpůrce, pokud je subjekt údajů osobou, 
 
a) která je mladší 15 let, 
 
b) jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu tak, že není způsobilá k jednání podle 
odstavce 1, nebo 
 
c) která má soudem schválenou smlouvu o nápomoci nebo o zastoupení členem domácnosti. 
 
 (8) Je-li žádost podle odstavce 7 podána v listinné podobě, musí být opatřena úředně 
ověřeným podpisem osoby, která žádá o poskytnutí údajů; úředně ověřený podpis se 
nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči 
kterému směřuje. Osoba žádající za subjekt údajů podle odstavce 7 musí dále prokázat svoji 
totožnost. 
 
 (9) Údaje vyžádané podle odstavce 7 se poskytnou zákonnému zástupci, opatrovníku, 
členu domácnosti, nebo subjektu údajů v případě podání žádosti společně s jeho podpůrcem. 
 
 (10) Za subjekt údajů může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní 
plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se poskytnou zmocněnci. 
 
 (11) Údaje vedené podle § 18 odst. 5 písm. a) a b) lze poskytnout za období 2 let 
zpětně od data podání žádosti. 
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§ 58a 
 
 (1) Na žádost subjektu údajů staršího 18 let mohou být z registru obyvatel a registru 
práv a povinností poskytnuty referenční údaje v jím vymezeném rozsahu jiné fyzické nebo 
právnické osobě do datové schránky této osoby. Subjekt údajů může svůj souhlas 
s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické 
nebo právnické osobě kdykoliv odvolat. Fyzická nebo právnická osoba, které byly údaje 
podle věty první poskytnuty, nesmí poskytnuté údaje předat dalším osobám bez výslovného 
souhlasu subjektu údajů17). Součástí poskytnutých údajů jsou též údaje o subjektu údajů 
v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu. 
 
 (2) Subjekt údajů, který požádá o poskytnutí svých referenčních údajů z registru 
obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické osobě nebo právnické osobě, postupuje 
podle § 58 odst. 2 a 3. 
 
 (3) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě obsahuje údaje o žadateli stanovené 
v § 58 odst. 4 a dále údaje o jiné fyzické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu, 
 
d) adresa místa pobytu, popřípadě jiná kontaktní adresa, 
 
e) identifikátor datové schránky. 
 
 (4) Žádost o poskytnutí údajů právnické osobě obsahuje údaje o žadateli stanovené 
v § 58 odst. 4 a dále údaje o právnické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu 
a) obchodní firma nebo název, 
 
b) adresa sídla, 
 
c) identifikační číslo osoby, 
 
d) identifikátor datové schránky. 
 
 (5) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické nebo právnické osobě dále obsahuje výčet 
údajů, které mají být poskytnuty, popřípadě doplňující informaci žadatele určenou pro jinou 
fyzickou nebo právnickou osobu. 
  

(6) Správní orgán, u kterého byla žádost podána, přidělí záznamu o udělení souhlasu 
identifikátor souhlasu, a to prostřednictvím informačního systému sloužícího k předávání 
žádostí. 
 
 (7) Na základě odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím referenčních údajů 
podle odstavce 1 se jiné fyzické nebo právnické osobě zašle sdělení o ukončení poskytování 
referenčních údajů. Sdělení obsahuje údaje o subjektu údajů v rozsahu jméno, popřípadě 
jména, příjmení a adresa místa pobytu a údaje o jiné fyzické osobě uvedené v odstavci 3 nebo 
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údaje o právnické osobě uvedené v odstavci 4. Sdělení dále obsahuje datum a čas udělení 
a odvolání souhlasu s poskytnutím údajů. 
 

§ 59 
 
 (1) Subjektu, o němž jsou vedeny údaje v registru práv a povinností, nejde-li 
o fyzickou osobu, se údaje, které jsou k němu vedeny v registru práv a povinností, poskytnou 
obdobně podle § 58, není-li dále stanoveno jinak. 
  

(2) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 1 musí obsahovat 
 
a) název nebo obchodní firmu subjektu, 
 
b) identifikační číslo subjektu nebo obdobný údaj, 
 
c) adresu sídla subjektu, 
 
d) údaje o fyzické osobě, která jménem subjektu žádá o poskytnutí údajů, a to 
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, 
2. datum a místo narození, 
3. číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li tato 
fyzická osoba držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu, 
 
e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání. 
 

§ 60 
 
 (1) V případech, kdy byly údaje z registru obyvatel, registru osob, registru práv 
a povinností nebo prostřednictvím informačního systému sdílené služby poskytnuty 
pro zajišťování 
 
a) bezpečnosti České republiky, 
 
b) obrany České republiky, 
 
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 
 
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, 
 
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie 
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo 
 
f) ochrany subjektu údajů, 
 
a orgán veřejné moci, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění 
záznamu o provozních údajích z registru obyvatel podle § 18 odst. 5, záznamu o provozních 
údajích z registru osob podle § 26 odst. 4 nebo záznamu podle § 7 odst. 4 dalším subjektům 
nebo záznamu podle § 57 odst. 1 jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění 
některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení 
záznam o poskytnutí údajů záznamy zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu 
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orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití údajů, nebo 
orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního 
předpisu49). Správce informačního systému má k tomuto záznamu záznamům přístup pouze 
v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle jiného právního 
předpisu1). 
 
 (2) Ten, kdo údaje z registru obyvatel, registru osob, registru práv a povinností nebo 
prostřednictvím informačního systému sdílené služby podle odstavce 1 využil, je povinen 
správci registru obyvatel, správci registru osob, správci registru práv a povinností nebo 
správci informačního systému sdílené služby písemně oznámit údaje umožňující jeho 
identifikaci a identifikaci fyzické osoby, která je nositelem role, požadující využití údajů jeho 
jménem a dále oznámit, kdy pominuly důvody blokace zpřístupnění záznamu o využití údajů 
záznamů podle odstavce 1. 
 
 (3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými 
prostředky. 

 
§ 61 

 
Poskytování údajů z registru osob 

 
 (1) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. a), d) až s) a u), údaj 
vedený o osobě podle § 26 odst. 2 písm. w) a provozní údaje podle § 26 odst. 4 písm. a) až d) 
jsou veřejné. 
 
 (2) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. b), c) a u) jsou 
neveřejné a poskytují se na žádost subjektu údajů nebo, orgánu veřejné moci nebo 
soukromoprávního uživatele údajů, pokud je k využívání těchto údajů oprávněn pro výkon 
agendy. 
 
 (3) Provozní údaj podle § 26 odst. 4 písm. e) se poskytuje na žádost subjektu údajů, 
a to za období 2 let zpětně ode dne podání žádosti; ustanovení § 14 odst. 3 tím není dotčeno. 
 
 (4) Údaje podle odstavců 1 a 2 se poskytují prostřednictvím agendových informačních 
systémů. 

 
§ 62a 

 
 Referenční údaje Údaje zapisuje a údaje ze základních registrů na žádost poskytuje 
obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část 
hlavního města Prahy a kraj v přenesené působnosti. 

 
§ 62c 

 
 Údaje z informačních systémů veřejné správy spravovaných zpravodajskými službami 
nelze zpřístupnit pro výkon jiných agend. 

 
§ 62d 

 
 (1) Ministerstvo vnitra kontroluje u orgánů veřejné moci a soukromoprávních 
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uživatelů údajů dodržování povinností stanovených tímto zákonem.  
 

(2) Zjistí-li Ministerstvo vnitra při kontrole podle odstavce 1 nedostatky, vyzve 
orgán veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů, aby v jím stanovené lhůtě 
zjednal nápravu. Tato lhůta nesmí přesáhnout 6 měsíců. 

 
(3) Ministerstvo vnitra může v případě, že soukromoprávní systém pro využívání 

údajů ohrožuje referenční rozhraní, základní registr nebo agendový informační systém, 
znemožnit využití služby referenčního rozhraní, základního registru nebo agendového 
informačního systému soukromoprávním systémem pro využívání údajů. 
 

§ 66 
 
 (1) Správce registru územní identifikace při vytváření registru územní identifikace 
zapíše 
  
a) údaje o katastrálních územích a pozemcích z katastru nemovitostí, 
  
b) údaje o stavebních objektech z katastru nemovitostí, 
  
c) údaje o stavebních objektech nezapisovaných do katastru nemovitostí z registru sčítacích 
obvodů a budov vedeného Českým statistickým úřadem, 
  
d) vybrané údaje o stavebních objektech z katastru nemovitostí a z registru sčítacích obvodů a 
budov, 
  
e) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy z katastru 
nemovitostí, 
  
f) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti z katastru nemovitostí, 
  
g) údaje o území obcí z katastru nemovitostí, 
  
h) údaje o územích městských částí hlavního města Prahy a správních obvodech v hlavním 
městě Praze z registru sčítacích obvodů a budov, 
  
i) údaje o územích městských částí nebo městských obvodů statutárních měst z registru 
sčítacích obvodů a budov, 
  
j) údaje o základních sídelních jednotkách z registru sčítacích obvodů a budov, 
  
k) údaje o částech obce a ulicích z informačního systému vedeného Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, 
  
l) údaje o adresním místě z informačního systému vedeného Ministerstvem práce a sociálních 
věcí. 
  
 (2) Správci informačních systémů veřejné správy uvedených v odstavci 1 poskytnou 
potřebné údaje správci registru územní identifikace, a to nejpozději do 15 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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  (3) Správce registru územní identifikace zpracuje údaje poskytnuté podle odstavců 1 
a 2 a nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona je zapíše do registru územní 
identifikace. 
 

(4) Technickoekonomické atributy stavebního objektu zapsané podle odstavce 1 
může správce registru územní identifikace doplnit nebo opravit i po uplynutí lhůty podle 
odstavce 3, pokud tyto údaje získá z dalších vhodných zdrojů. 
 

§ 69 
 

Zmocňovací ustanovení  
 
 (1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou stanoví  
 
a) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,  
 
b) způsob zápisu adresy,  
 
c) způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,  
 
d) způsob, jakým obce a Ministerstvo vnitra poskytují správci registru lokalizační údaje 
územních prvků a územně evidenčních jednotek,  
 
e) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady 
a technické a bezpečnostní parametry,  
 
f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich 
poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, 
reprodukci a šíření,  
 
g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek,  
 
h) provozní podmínky a popis rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace 
a nemovitostí a k vytěžování databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 (2) Vláda stanoví nařízením harmonogram a technický způsob provedení opatření 
podle § 64 až 68.  
 

(3) Ministerstvo vnitra vyhláškou stanoví  
 
a) seznam položek popisu informačního systému veřejné správy podle § 51 odst. 1 písm. m) 
a soukromoprávního systému pro využívání údajů podle § 51 odst. 3 písm. k),  

 
b) osnovu popisu úkonů orgánu veřejné moci podle § 51 odst. 6 písm. f). 
____________________  
1) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
2) § 89 a násl. zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti. 
4) § 2 písm. c) a § 3 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb. 
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6) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb. 
7) § 88 až 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
8) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
9) Například Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými 
státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně. 
10) Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 
11) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 
12) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
14) § 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů. 
15) Například zákon č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
16) Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 13/1993 Sb., celní 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 
informační službě, ve znění pozdějších předpisů. 
17) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
20) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb. 
21) Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
26) § 4 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona 
č. 145/2001 Sb. 
27) § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona 
č. 138/2006 Sb. 
28) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 
a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 
31) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. 
32) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb. 
33) § 18 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. 
34) § 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
35) Zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
37) § 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
38) § 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
39) § 27 písm. h) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb. 
40) § 2 písm. s) zákona č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
41) § 27 písm. a) a b) zákona č. 344/1992 Sb. 
42) § 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 
43) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. 
§ 13 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb. 
44) Zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
45) Například § 64a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 32/2008 Sb. 
46) § 2 zákona č. 153/1994 Sb. 
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§ 13 zákona č. 154/1994 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb. 
§ 13 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství. 
47) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
49) § 29 zákona č. 101/2000 Sb. 
50) § 90 zákona č. 121/2000 Sb. 
51) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech 
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební 
zákon), ve znění zákona č. 127/2005 Sb. 
52) Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu. 
53) Například § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 153/1994 Sb. 
54) § 2 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
55) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 
o podpoře volného pobytu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých 
veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.  
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Změna zákona o pojišťovnictví 
 

§ 129 
 

(1) Při provozování neživotních pojištění, u kterých je povinnost uzavřít pojistnou 
smlouvu stanovena zákonem, má v řízení správním i soudním pojišťovna při šetření pojistné 
události postavení účastníka řízení. 

 
(2) Je-li příčinou vzniku pojistné události z pojištění podle odstavce 1 dopravní 

nehoda, poskytne pojišťovně na její písemnou žádost údaje týkající se této nehody příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Policie České republiky, a to v rozsahu a za 
podmínek podle zákona upravujícího silniční provoz. 

 
(3) Kancelář a pojišťovna využívají k plnění svých povinností stanovených právním 

předpisem údaje 
 

a) ze základního registru obyvatel, 
 
b) z informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) z informačního systému cizinců, 
 
d) z informačního systému evidence občanských průkazů a 
 
e) z informačního systému evidence cestovních dokladů. 
 

(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 
 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) adresa místa pobytu,  
 
c) datum, místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 
nepřežil,  
 
e) státní občanství, a 
 
f) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů. 
 

(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 
 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
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d) místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu,  
 
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo 
zastoupení členem domácnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který smlouvu nebo 
zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti 
včetně čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku 
zastoupení členem domácnosti, 
 
i) datum úmrtí a 
 
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 

(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 
 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát nebo okres narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa pobytu, 
 
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího 
a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, 
 
i) datum úmrtí a 
 
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 

(7) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou 
 

a) číslo občanského průkazu, 
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b) datum vydání občanského průkazu, 
 
c) označení úřadu, který občanský průkaz vydal a 
 
d) datum skončení platnosti občanského průkazu. 
 

(8) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. e) jsou 
 

a) číslo a druh cestovního dokladu, 
 
b) datum vydání cestovního dokladu, 
 
c) datum skončení platnosti cestovního dokladu a 
 
d) označení orgánu, který cestovní doklad vydal. 
 

(9) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců, 
informačního systému evidence občanských průkazů nebo informačního systému evidence 
cestovních dokladů, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

 
(10) Z údajů uvedených v odstavcích 4 až 8 lze v konkrétním případě využít vždy jen 

takové údaje, které jsou v dané věci nezbytné. 
 
(11) (9) Kancelář a pojišťovna jsou oprávněny zřídit a spravovat informační systém, 

který Kanceláři nebo pojišťovně umožňuje využívat údaje vedené v informačním systému 
veřejné správy, včetně údajů vedených v základním registru (dále jen „systém pro využívání 
údajů“). Nezřídila-li pojišťovna systém pro využívání údajů, může využívat uvedené údaje 
prostřednictvím systému pro využívání údajů zřízeného a spravovaného Kanceláří. 
 
 (12) Systém pro využívání údajů musí splňovat podmínky pro realizaci vazeb mezi 
informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle zákona 
o informačních systémech veřejné správy. 
 
 (13) (10) Systém pro využívání údajů musí umožnit dálkové a nepřetržité 
vyhodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů 
podle zvláštního právního předpisu42). 
 
 (14) Ministerstvo vnitra kontroluje, zda systém pro využívání údajů splňuje podmínky 
podle odstavce 12. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že systém pro využívání údajů nesplňuje 
podmínky podle odstavce 12, vyzve Kancelář nebo pojišťovnu, aby v jím stanovené lhůtě 
zjednaly nápravu. Tato lhůta nesmí přesáhnout 6 měsíců. 
 
 (15) Ministerstvo vnitra může v případě, že systém pro využívání údajů ohrožuje 
referenční rozhraní podle zákona o informačních systémech veřejné správy, znemožnit 
využívání údajů prostřednictvím tohoto systému do doby, než bude zjednána náprava. 
 
 (16) Ustanovení zákona o základních registrech upravující identifikátory fyzických osob 
a právnických osob a kód agendy, s výjimkou pravidla o identifikaci fyzické osoby 
v jednotlivé agendě pouze jedním agendovým identifikátorem, se pro Kancelář nebo 
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pojišťovnu použijí obdobně. Agendový identifikátor fyzické osoby jednoznačně přiřazený 
záznamu o fyzické osobě v systému pro využívání údajů se odvozuje rovněž z identifikátoru 
soukromoprávního uživatele údajů podle zákona o základních registrech přiděleného 
Kanceláři nebo pojišťovně.  
 

(17) Ustanovení zákona o základních registrech upravující registraci orgánu veřejné 
moci pro výkon agendy se pro Kancelář nebo pojišťovnu použijí obdobně. 
____________________  
42) Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní 
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských 
a potravinářských produktů a jejím zneužití 

 
§ 7a  

 
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  

 
 (1) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru 
obyvatel tyto údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a stát narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
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e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o krajském referendu 

 
§ 12 

 
Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru 

 
 (1) Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor krajskému 
úřadu, který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho 
podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí 
této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce. 
 
 (2) Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené podle § 10 a 11 nebo 
obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, krajský úřad neprodleně písemně vyzve 
zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, 
odstranil. Současně krajský úřad návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí 
a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru. 
 
 (3) V případě, že krajský úřad nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného 
výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh 
přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný. 
 
 (4) Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada kraje k projednání 
zastupitelstvu kraje na jeho nejbližším zasedání. 
 
 (5) Na doručování písemností se použijí ustanovení správního řádu. 
 
 (6) Krajský úřad pro účely kontroly návrhu přípravného výboru a podpisových listin 
využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum narození, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (7) Krajský úřad pro účely kontroly návrhu přípravného výboru a podpisových listin 
využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
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d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
e) omezení svéprávnosti. 
 
 (8) Z údajů podle odstavců 6 a 7 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
 

§ 18a  
 
 (1) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního registru 
obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození 
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
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k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Rada využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 
cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBK5H44EK)



413 
 

Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu 
 

§ 7a  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  
 
 (1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad 
vlády České republiky ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 
jiného právního předpisu, údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo 
adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa 
v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad 
vlády České republiky z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo 
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zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, 
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, 
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení 
omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem 
domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, pak datum, místo a okres jeho 
narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, a agendový 
identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte, 
 
o) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 
jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu 
manželství, 
 
p) datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území České 
republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo 
o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení partnerství, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného. 
 
 (3) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad 
vlády České republiky z informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
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c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví, 
 
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají být 
doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství manžela nebo partnera a jeho rodné 
číslo, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství dítěte a jeho rodné číslo, 
 
o) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
p) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti 
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného. 
 
 (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
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údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
 

§ 30   
 
 (1) Údaje o příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku a jejich výši, údaje 
o žadatelích o tyto dávky, příjemcích těchto dávek a osobách společně posuzovaných 
a žadatelích o průkaz osoby se zdravotním postižením podle § 34 odst. 2 jsou vedeny 
v informačním systému o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, který je součástí 
Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Krajské pobočky Úřadu práce jsou 
oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o příspěvku na mobilitu a příspěvku 
na zvláštní pomůcku a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34 odst. 2, včetně 
osobních údajů, v tomto informačním systému, a to v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů.  
 
 (2) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely rozhodování 
o příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku a o průkazu osoby se zdravotním 
postižením podle § 34 odst. 2 poskytuje ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce  
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
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c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se 
narodil, 
 
d) rodné číslo a jeho změny, 
 
e) státní občanství, 
 
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
 
i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů 
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum 
narození, 
 
j) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 
 
k) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména a příjmení a datum jeho narození, 
 
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát narození, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
d) rodné číslo a jeho změny, 
 
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
f) druh a adresa místa pobytu, 
 
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
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j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
 
k) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; 
v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum 
narození, 
 
l) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním 
k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu 
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území 
České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho 
poručníka je cizinec, 
 
p) jméno, popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu 
na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení 
rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území České republiky, 
 
q) jméno, popřípadě jména, příjmení cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným 
ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
 
r) jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena 
mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle jiného právního předpisu25), a jeho rodné 
číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození. 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) den, měsíc a rok narození, 
 
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození, 
 
d) rodné číslo a jeho změny. 
 
 (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (8) (2) Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny zajistit uchování všech údajů 
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z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů podle odstavce 1, 
a všech dokumentů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o dávkách 
pro osoby se zdravotním postižením a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34 
odst. 2 po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo 
k pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu zápisu údajů 
do informačního systému. 
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Změna zákona o zdravotních službách 
 

§ 69b  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  
 
 (1) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá 
při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví 
ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá 
při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví 
z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) adresa místa trvalého pobytu. 
 
 (3) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá 
při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví 
z informačního systému cizinců údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
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c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě že se narodil na území České republiky, místo 
a okres narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky. 
 
 (4) Správce národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví využívá 
při poskytování služby národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví z registru 
rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny 
v informačních systémech uvedených v odstavci 1, 2 nebo 3 údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, 
na jehož území se narodil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Zákon o doplňkovém penzijním spoření 
 

§ 17  
 
 (1) Ministerstvu jsou způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytovány pro výkon 
státní správy na úseku státního dozoru nad penzijními společnostmi při prověřování nároku 
na poskytování státního příspěvku 
 
a) ze základního registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými jsou 
1. příjmení, 
2. jméno, popřípadě jména, 
3. datum narození, 
4. datum úmrtí, 
 
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České 
republiky údaje, kterými jsou 
1. příjmení, 
2. jméno, popřípadě jména, 
3. datum narození, 
4. rodné číslo, 
5. datum počátku trvalého pobytu a datum ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky, 
6. datum úmrtí, 
 
c) z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou 
1. příjmení, 
2. jméno, popřípadě jména, 
3. datum narození, 
4. rodné číslo, 
5. druh pobytu, 
6. datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky, 
7. datum úmrtí. 
 
 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému 
cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. Z poskytovaných údajů 
podle odstavce 1 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné 
ke splnění daného úkolu.  
 
 (3) Ministerstvu poskytuje Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 
způsobem umožňujícím dálkový přístup pro výkon státní správy na úseku státního dozoru 
nad penzijními společnostmi při prověřování nároku na poskytování státního příspěvku 
z registru pojištěnců vedeného podle zvláštního právního předpisu, tyto údaje:  
 
a) příjmení,  
 
b) jméno, popřípadě jména,  
 
c) číslo pojištěnce,  
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d) datum počátku účasti a datum ukončení účasti pojištěnce na veřejném zdravotním pojištění 
v České republice.  
 
 (4) Ministerstvu poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení způsobem 
umožňujícím dálkový přístup pro výkon státní správy na úseku státního dozoru 
nad penzijními společnostmi při prověřování nároku na poskytování státního příspěvku údaje 
o datu přiznání starobního důchodu účastníkovi a údaje prokazující, že účastník je 
poživatelem důchodu z důchodového pojištění.  
 
 (5) Z poskytovaných údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít 
vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o evropské občanské iniciativě 
 

§ 8 
 
 (1) Ministerstvo vnitra využívá k výkonu působnosti podle tohoto zákona 
 
a) ze základního registru obyvatel 
1. příjmení, 
2. jméno, popřípadě jména, 
3. datum narození, 
4. datum úmrtí nebo den, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako 
den smrti, popřípadě den, který subjekt údajů nepřežil, 
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
6. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, 
 
b) z informačního systému evidence obyvatel 
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, 
2. datum narození, 
3. státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
c) z informačního systému evidence občanských průkazů 
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, 
2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, 
 
d) z informačního systému evidence cestovních dokladů 
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, 
2. číslo cestovního dokladu. 
 
 (2) Z údajů uvedených v odstavci 1 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou uvedeny jako referenční údaje 
v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o ochraně ovzduší 
 

§ 31  
 

Poskytování údajů  
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany 
ovzduší údaje podle jiného právního předpisu22), kterými jsou 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
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c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
_____________ 
22) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
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Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami  
na emise skleníkových plynů  

 
§ 28  

 
Poskytování údajů  

 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům 
vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
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a stát, kde se narodil, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu, 
 
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o audiovizi 
 

§ 57 
 
 (1) Za účelem doložení skutečnosti, že autorská práva nebo práva výkonného umělce 
připadla státu, poskytuje Ministerstvo vnitra Fondu na vyžádání způsobem umožňujícím 
dálkový přístup o zemřelých nositelích autorských práv 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
 
d) datum a místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel pouze, pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 
 
 (5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu  
 

§ 3a  
 
 (1) Státní pozemkový úřad pro výkon své působnosti využívá údaje  
 
a) ze základního registru obyvatel, 
 
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel a 
 
c) z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 
se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený 
za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu a 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu a 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu a 
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e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o obětech trestných činů 
 

§ 32a  
 

Poskytování údajů ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence 
obyvatel 

 
 (1) Ministerstvo využívá pro účely řízení o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci 
ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě též adresa, na kterou mají být 
doručovány písemnosti, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, se využívá 
datum, místo a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
využívá se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí 
soudu o prohlášení za mrtvého, využívá se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Ministerstvo využívá pro účely řízení o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci 
z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky 
a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, se využívá místo a stát, kde se 
občan narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, včetně předchozích adres místa 
trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
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i) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, 
 
j) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo 
zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, 
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, 
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení 
omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem 
domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, využívá se datum, místo a okres 
jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li 
opatrovníkem ustanovena právnická osoba, využívá se název a adresa sídla, 
 
k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, 
využívá se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným 
zástupcem dítěte právnická osoba, využívá se název a adresa sídla, 
 
l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, využívá se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě 
jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
m) datum, místo a okres vzniku registrovaného partnerství, došlo-li ke vzniku registrovaného 
partnerství mimo území České republiky, využívá se místo a stát, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o neplatnosti registrovaného partnerství nebo o neexistenci registrovaného 
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, 
nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných 
partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený 
za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení 
registrovaného partnerství, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li 
manželem nebo registrovaným partnerem osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, využívá se 
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho 
narození, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá 
přiděleno rodné číslo, využívá se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho 
narození, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, využívá se 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
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r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého. 
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Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
 

§ 9  
 
 (1) Justiční orgán provádí úkony mezinárodní justiční spolupráce nebo zajišťuje jejich 
provedení bez zbytečného odkladu. Jsou-li pro účely jejich provedení zapotřebí dodatkové 
informace, neprodleně o ně požádá cizozemský orgán nebo učiní jiné vhodné opatření k jejich 
zjištění. 
 
 (2) Důkazy, jakož i jiné informace opatřené na základě žádosti cizozemského orgánu 
o mezinárodní justiční spolupráci mohou být předány cizozemskému orgánu až po doručení 
originálu této žádosti, ledaže okolnosti případu vyžadují jejich okamžité předání. 
 
 (3) Orgány České republiky, jejichž rozhodování může mít vliv na délku vazby podle 
tohoto zákona, tak činí s největším urychlením; na skutečnost, že jejich rozhodování může mít 
vliv na délku vazby podle tohoto zákona, je ministerstvo nebo justiční orgán upozorní. 
 
 (4) Justiční orgány a ministerstvo při své činnosti podle tohoto zákona v nezbytném 
rozsahu získávají prostřednictvím služby informačního systému základních registrů 
a v nezbytném rozsahu využívají referenční údaje obsažené v základním registru obyvatel, 
v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
a v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí vedených podle zákona 
o základních registrech. Ministerstvo vnitra poskytuje v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový přístup justičním orgánům a ministerstvu pro potřeby jejich postupu 
podle tohoto zákona údaje o obyvatelích z informačního systému evidence obyvatel vedeného 
podle zákona o evidenci obyvatel, a to 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení, 
 
b) datum a místo narození, 
 
c) rodné číslo, pokud bylo přiděleno, 
 
d) adresu místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, 
 
f) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě 
jiného zákonného zástupce, opatrovníka, sourozenců a manžela, popřípadě partnera, pokud 
jsou v době poskytnutí údajů naživu. 
 
 (5) Ustanovení jiných právních předpisů o poskytování údajů z informačního systému 
evidence obyvatel vedeného podle zákona o evidenci obyvatel justičním orgánům nejsou 
ustanovením odstavce 4 dotčena. 
 
 (6) (4) K předání osobních údajů do cizího státu podle tohoto zákona se nevyžaduje 
povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. 
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§ 29 
 

Pravomoci národního člena 
 

 (1) Národní člen je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn 
 
a) nahlížet do spisu vedeného pro účely trestního řízení, 
 
b) žádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů, 
 
c) získávat údaje z centrální evidence stíhaných osob vedené podle zákona o státním 
zastupitelství, 
 
d) získávat informace zpracovávané v policejních evidencích podle zákona o Policii České 
republiky, 
 
e) získávat údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu 
odnětí svobody vedené podle zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, 
 
f) získávat informace z rejstříků věcí vedených soudy a státními zastupitelstvími pro účely 
trestního řízení, 
 
g) v rámci mezinárodní justiční spolupráce zasílat do členských států a do třetích států, které 
uzavřely s Eurojustem dohodu o spolupráci, a přijímat z těchto států žádosti a rozhodnutí, 
případně i jiné související listiny, 
 
h) koordinovat vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci, 
 
i) žádat soud a v přípravném řízení státního zástupce o informace o stavu vyřizování žádosti 
o mezinárodní justiční spolupráci, žádat je o odstranění průtahů a stanovit státnímu zástupci 
lhůtu pro vyřízení takové žádosti, 
 
j) účastnit se společného vyšetřovacího týmu. 
 
 (2) V naléhavých případech může národní člen pro účely mezinárodní justiční 
spolupráce na základě a v mezích písemného pověření státního zástupce vykonávajícího dozor 
nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení nebo předsedy senátu v řízení před soudem 
zpracovat nebo doplnit žádost o právní pomoc. Pověření musí v míře nezbytné pro zpracování 
nebo doplnění žádosti o právní pomoc obsahovat náležitosti uvedené v § 41 odst. 1. 
 
 (3) Ministerstvo vnitra poskytuje národnímu členovi pro účely plnění úkolů 
v Eurojustu 
 
a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů, 
 
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích, 
 
c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou uvedeny v písmenu b). 
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 (3) Národní člen Eurojustu je pro účely plnění úkolů v Eurojustu oprávněn 
získávat informace ze základních registrů a agendových informačních systémů 
ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako je získává státní zástupce pro účely 
trestního řízení. 
 
 (4) Údaje uvedené v odstavci 3 se národnímu členovi poskytují ve stejném rozsahu 
jako státnímu zastupitelství podle zákona o státním zastupitelství. Pokud je to technicky 
možné, poskytují se tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
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Změna zákona o státním občanství České republiky 
 

Díl 3 
 

Využívání údajů z jiných státem vedených evidencí 
 

§ 56 
 
 Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo zahraničních 
věcí a zastupitelský úřad využívají ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí 
soudu o prohlášení za mrtvého, poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti 
nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 

§ 57 
 
 (1) Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo 
zahraničních věcí a zastupitelský úřad využívají z informačního systému evidence obyvatel 
tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
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i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-
li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození; je-li opatrovníkem 
ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, 
 
j) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, 
 
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky, 
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li 
jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla, 
 
l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho 
z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů 
za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela 
nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné 
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li 
dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte 
a datum jeho narození, 
 
p) o osvojenci údaje v rozsahu data nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí 
o zrušení osvojení, 
 
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, 
 
s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného. 
 
 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 
současný stav. 
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 (3) Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo 
zahraničních věcí a zastupitelský úřad využívají z registru rodných čísel tyto údaje: 
 
a) důvod přidělení rodného čísla, 
 
b) označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo, 
 
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) datum přidělení rodného čísla, 
 
f) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát, 
na jehož území se narodil. 
 

§ 58 
 
 (1) Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy a krajský úřad využívají 
z informačního systému cizinců tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu, 
 
h) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o rozvodu manželství, 
 
k) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti 
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum 
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nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení partnerství, 
 
l) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel 
nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo 
rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce 
a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno 
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
o) o osvojenci údaje v rozsahu data nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí 
o zrušení osvojení, 
 
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, 
 
r) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, 
 
s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného. 
 
 (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 
stav. 
 

§ 59 
 
 Údaje ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel 
a informačního systému cizinců může pro účely tohoto zákona ministerstvo dále předávat, 
třídit nebo kombinovat. Z poskytovaných údajů lze však použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 

§ 60 
 
 Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo zahraničních 
věcí a zastupitelský úřad využívají z informačního systému evidence občanských průkazů 
o občanských průkazech a jejich držitelích tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
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b) rodné číslo, 
 
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 
 
d) číslo, popřípadě série občanského průkazu, 
 
e) datum vydání občanského průkazu, 
 
f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, 
 
g) doba platnosti občanského průkazu, 
 
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, poškozených, zničených nebo neplatných 
občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského 
průkazu. 
 

§ 61 
 
 Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo zahraničních 
věcí a zastupitelský úřad využívají z informačního systému evidence cestovních dokladů 
o cestovních dokladech a jejich držitelích tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo, 
 
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození, 
 
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 
 
d) datum vydání cestovního dokladu, 
 
e) datum převzetí cestovního dokladu, 
 
f) doba platnosti cestovního dokladu, 
 
g) označení orgánu, který cestovní doklad vydal, 
 
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání 
a doba platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo 
ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. 
 

§ 62 
 
 Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo zahraničních 
věcí a zastupitelský úřad využívají z informačního systému evidence diplomatických 
a služebních pasů o diplomatických a služebních pasech a jejich držitelích tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo, 
 
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození, 
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c) číslo a druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu, 
 
d) datum vydání diplomatického nebo služebního pasu, 
 
e) datum převzetí diplomatického nebo služebního pasu, 
 
f) doba platnosti diplomatického nebo služebního pasu, 
 
g) označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas vydal, 
 
h) o ztracených, odcizených nebo neplatných diplomatických nebo služebních pasech číslo, 
druh, datum vydání a doba platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního 
dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. 
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Změna katastrálního zákona 
 

§ 32 
 

 (1) Jiné údaje katastru je možné přejímat též z jiných informačních systémů, registrů, 
rejstříků nebo evidencí veřejné správy, pokud 
 
a) zápisem do nich dochází ke vzniku skutečností v nich vedených, nebo 
 
b) údaje v nich vedené požívají ochrany dobré víry v pravdivost a úplnost těchto údajů. 
 
 (2) Pokud údaje v informačních systémech, registrech, rejstřících nebo evidencích 
veřejné správy nepožívají ochrany dobré víry, katastrální úřad tyto údaje může porovnat 
s údaji katastru; v případě zjištěných rozporů vyšetří příčiny těchto rozporů a zápisy v katastru 
uvede do souladu se zjištěným výsledkem šetření. Postup katastrálního úřadu při tomto 
jednání se řídí ustanovením tohoto zákona o opravě chyby v katastrálním operátu. 
 
 (3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje zeměměřickým 
a katastrálním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum smrti, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 
 
f) státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství 
a datum jejich nabytí nebo pozbytí, 
 
g) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, 
 
h) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna. 
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 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, kterou 
je údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa mimo území 
České republiky, 
 
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
h) omezení svéprávnosti, 
 
i) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení otce a matky a jejich rodné číslo; 
v případě, že jim rodné číslo nebylo přiděleno, jejich jména, příjmení, rodné příjmení a datum 
narození, 
 
j) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné 
číslo; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela a datum jeho narození, 
 
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že 
dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum 
narození, 
 
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
smrti, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát, kde se cizinec narodil, 
 
d) rodné číslo, 
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e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) druh a adresa místa pobytu, 
 
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; 
v případě, že jim nebylo přiděleno rodné číslo, jejich jméno, příjmení a datum narození, 
 
k) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; je-li manžel cizinec, který 
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho 
narození, 
 
l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum smrti, 
 
m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jejich ztotožnění s údaji vedenými v katastru 
o fyzické osobě není možné prostřednictvím agendových identifikátorů. 
 
 (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o kybernetické bezpečnosti 
 

§ 4 
 
 (1) Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění 
bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí 
elektronických komunikací1) v kybernetickém prostoru.  
  
 (2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) jsou povinny zavést a provádět 
bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti 
informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické 
informační infrastruktury, informačního systému základní služby a významného informačního 
systému a vést o nich bezpečnostní dokumentaci.  
  
 (3) Poskytovatel digitální služby je povinen zavést a provádět vhodná a přiměřená 
bezpečnostní opatření pro sítě elektronických komunikací a informační systémy, které 
využívá v souvislosti se zajišťováním své služby, přičemž tato bezpečnostní opatření 
zohledňují zajištění bezpečnosti informací, zvládání kybernetických bezpečnostních 
incidentů, řízení kontinuity činností, monitorování, audit, testování a soulad s mezinárodními 
předpisy.  
  
 (4) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) jsou povinny zohlednit požadavky 
vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele pro jejich informační nebo 
komunikační systém a tyto požadavky zahrnout do smlouvy, kterou s dodavatelem uzavřou. 
Zohlednění požadavků vyplývajících z bezpečnostních opatření podle věty první v míře 
nezbytné pro splnění povinností podle tohoto zákona nelze považovat za nezákonné omezení 
hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži.  
  
 (5) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až g), které jsou orgány veřejné moci, jsou 
povinny si veřejné moci jsou povinny před uzavřením smlouvy s poskytovatelem služeb 
cloud computingu zařadit poptávaný cloud computing do bezpečnostní úrovně 
s ohledem na povahu dotčeného informačního nebo komunikačního systému 
a ve smlouvě s poskytovatelem služeb cloud computingu zejména zajistit, že budou 
dodržována bezpečnostní pravidla pro poskytování služeb cloud computingu stanovená 
Úřadem, a že budou mít na základě své žádosti bez zbytečného odkladu k dispozici informace 
a data, která pro ně poskytovatel služeb cloud computingu uchovává včetně možnosti kontroly 
uchovávaných informací a dat v reálném čase. Dalšími nezbytnými náležitostmi smlouvy jsou  
  
a) zakotvení povinnosti poskytovatele služeb respektovat bezpečnostní politiku odběratele 
služeb,  
  
b) stanovení úrovně poskytovaných služeb,  
  
c) systém schvalování subdodavatelů služby cloud computingu,  
  
d) podmínky ukončení smluvního vztahu z pohledu bezpečnosti,  
  
e) řízení kontinuity činností v souvislosti s poskytovanou službou cloud computingu,  
  
f) určení vlastníka uchovávaných dat,  
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g) dohoda o důvěrnosti smluvního vztahu,  
  
h) stanovení úrovně ochrany dat z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity,  
  
i) pravidla zákaznického auditu,  
  
j) stanovení povinnosti poskytovatele služeb informovat odběratele o kybernetických 
bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy.  
 

(6) Prováděcí právní předpis stanoví, u kterých informací a dat v rámci 
poptávaného cloud computingu je orgán veřejné moci, který je správcem informačního 
nebo komunikačního systému, povinen zajistit, že budou zálohována v cloud 
computingu poskytovaném státním poskytovatelem cloud computingu a ukládána 
a zpracovávána  
 
a) pouze v cloud computingu poskytovaném státním poskytovatelem cloud computingu 
podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy, 
 
b) pouze na území členského státu Evropské unie, nebo 
 
c) bez územního omezení. 
  
 (6) (7) Poskytovatel služby cloud computingu a orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) 
až g), které jsou orgány veřejné moci, orgán veřejné moci si ve smlouvě dále dohodnou 
způsob a výši úhrady účelně vynaložených nákladů na zavedení bezpečnostních pravidel 
a realizaci bezpečnostní politiky odběratele.  
  
 (7) (8) Zohlednění požadavků vyplývajících z bezpečnostní politiky, bezpečnostních 
pravidel, bezpečnostních opatření a dalších podmínek sjednaných ve smlouvě podle odstavce 
5, které jsou nezbytné pro splnění povinností podle tohoto zákona, nelze považovat 
za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské 
soutěži.  
  

§ 22b  
 
 (1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního 
registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
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f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna. 
 
 (2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového 
informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými 
jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, pokud není přiděleno, datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
d) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; 
nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li 
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.  
 
 Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 
 
 (3) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního 
systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
e) druh a adresa místa pobytu, 
 
f) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
g) omezení svéprávnosti, 
 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
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i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 
z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (4) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z registru 
rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny 
v agendovém informačním systému evidence obyvatel, údaje, kterými jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
 
d) den, měsíc a rok narození, 
 
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.  
 
 (5) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze základního 
registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci údaje, 
kterými jsou 
 
a) obchodní firma nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení 
podnikající fyzické osoby, 
 
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů, 
 
d) právní forma, 
 
e) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna, 
 
f) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo 
údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u zahraniční fyzické osoby, 
 
g) právní stav, 
 
h) adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby ve formě 
referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní 
identifikace. 
 
 (6) K údajům podle odstavců 2 až 5 vedeným v agendových informačních systémech 
jsou Úřadu poskytovány i jejich předchozí změny.  
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Přestupky 
 

§ 25 
 

 (1) Poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť 
elektronických komunikací se dopustí přestupku tím, že 

 
a) nesplní za stavu kybernetického nebezpečí nebo za nouzového stavu povinnost uloženou 
Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13, 

 
b) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle 
§ 13 odst. 4, 

 
c) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu podle § 16 odst. 2 písm. a), nebo 
 
d) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. 
 

(2) Orgán nebo osoba zajišťující významnou síť se dopustí přestupku tím, že 
 
a) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3, 

 
b) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 3, 
 
c) nesplní za stavu kybernetického nebezpečí nebo za nouzového stavu povinnost uloženou 
Úřadem v rozhodnutí nebo v opatření obecné povahy podle § 13, 
 
d) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle 
§ 13 odst. 4, 
 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu podle § 16 odst. 2 písm. a), nebo 
 
f) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. 
 

(3) Správce informačního nebo komunikačního systému kritické informační 
infrastruktury se dopustí přestupku tím, že 

 
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede 
bezpečnostní dokumentaci, 

 
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření 
při výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4, 
 
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu 
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7, 
 
d) neinformuje provozovatele systému podle § 4a odst. 1, 
 
e) neinformuje subjekt zajišťující síť elektronických komunikací podle § 4a odst. 2, 
 
f) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3, 
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g) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4, 
 
h) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3, 
 
i) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14, 
 
j) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle 
§ 13 odst. 4, 
 
k) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo 
 
l) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. 
 

(4) Provozovatel informačního nebo komunikačního systému kritické informační 
infrastruktury se dopustí přestupku tím, že 

 
a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede 
bezpečnostní dokumentaci, 

 
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření 
při výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4, 
 
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu 
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7, 
 
d) neinformuje subjekt zajišťující síť elektronických komunikací podle § 4a odst. 2, 
 
e) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 2, 
 
f) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 3, 
 
g) nezničí kopie dat, provozních údajů a informací podle § 6a odst. 3, 
 
h) neumožní správci dohled nad průběhem zničení dat, provozních údajů a informací podle 
§ 6a odst. 3, 
 
i) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3, 
 
j) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4, 
 
k) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3, 
 
l) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14, 
 
m) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle 
§ 13 odst. 4, 
 
n) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí podle § 15a odst. 1, 
 
o) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo 
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p) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. 
 

(5) Správce významného informačního systému se dopustí přestupku tím, že 
 

a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede 
bezpečnostní dokumentaci, 

 
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při 
výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4, 
 
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu 
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7, 
 
d) neinformuje provozovatele systému podle § 4a odst. 1, 
 
e) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3, 
 
f) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4, 
 
g) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14, 
 
h) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle 
§ 13 odst. 4, 
 
i) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo 
 
j) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. 
 

(6) Provozovatel významného informačního systému se dopustí přestupku tím, že 
 

a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření anebo nevede 
bezpečnostní dokumentaci, 

 
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření 
při výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4, 

 
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu 
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7, 

 
d) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 2, 
 
e) nepředá data, provozní údaje a informace podle § 6a odst. 3, 
 
f) nezničí kopie dat, provozních údajů a informací podle § 6a odst. 3, 
 
g) neumožní správci dohled nad průběhem zničení dat, provozních údajů a informací podle 
§ 6a odst. 3, 
 
h) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3, 
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i) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4, 
 
j) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14, 
 
k) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle 
§ 13 odst. 4, 
 
l) nesplní povinnost uloženou Úřadem v rozhodnutí podle § 15a odst. 1, 
 
m) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo 
 
n) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. 
 

(7) Správce informačního systému základní služby se dopustí přestupku tím, že 
 

a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření nebo nevede 
bezpečnostní dokumentaci, 

 
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření 
při výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4, 
 
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu 
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7, 
 
d) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3, 
 
e) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4, 
 
f) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3, 
 
g) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14, 
 
h) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle 
§ 13 odst. 4, 
 
i) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo 
 
j) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. 
 

(8) Provozovatel informačního systému základní služby se dopustí přestupku tím, že 
 

a) v rozporu s § 4 odst. 2 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření nebo nevede 
bezpečnostní dokumentaci, 

 
b) v rozporu s § 4 odst. 4 nezohlední požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření 
při výběru dodavatele nebo s takovým dodavatelem uzavře smlouvu v rozporu s § 4 odst. 4, 
 
c) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu 
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7, 
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d) nedetekuje kybernetické bezpečnostní události podle § 7 odst. 3, 
 
e) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4, 
 
f) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3, 
 
g) nesplní povinnost uloženou Úřadem podle § 13 nebo 14, 
 
h) bez zbytečného odkladu neoznámí Úřadu výsledek provedení reaktivního opatření podle 
§ 13 odst. 4, 
 
i) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo 
 
j) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. 
 

(9) Provozovatel základní služby se dopustí přestupku tím, že 
 

a) jako orgán veřejné moci uzavře smlouvu s poskytovatelem služeb cloud computingu 
v rozporu s § 4 odst. 5 nebo 6 7, 

 
b) neinformuje správce nebo provozovatele informačního systému základní služby podle § 4a 
odst. 3, 
 
c) nenahlásí významný dopad na kontinuitu poskytování základní služby podle § 8 odst. 1, 4 
nebo 8, 
 
d) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3, 
 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu Úřadu podle § 16 odst. 2 písm. b), nebo 
 
f) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. 
 

(10) Poskytovatel digitální služby se dopustí přestupku tím, že 
 

a) neustaví svého zástupce podle § 3a odst. 1, 
 

b) v rozporu s § 4 odst. 3 nezavede nebo neprovádí bezpečnostní opatření, 
 
c) neohlásí kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 2 a 3, 
 
d) nesplní povinnost informovat veřejnost uloženou Úřadem podle § 12 odst. 3, 
 
e) neoznámí kontaktní údaje nebo jejich změnu podle § 16 odst. 2 písm. a), nebo 
 
f) nesplní některou z povinností uloženou nápravným opatřením podle § 24. 
 

(11) Za přestupek lze uložit pokutu do 
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a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a), odstavce 4 písm. a), odstavce 5 
písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 10 
písm. b), 

 
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), odstavce 2 písm. a) 
až d) nebo písm. f), odstavce 3 písm. b) až j) nebo písm. l), odstavce 4 písm. b) až n) nebo 
písm. p), odstavce 5 písm. b) až h) nebo písm. j), odstavce 6 písm. b) až l) nebo písm. n), 
odstavce 7 písm. b) až h) nebo písm. j), odstavce 8 písm. b) až h) nebo písm. j), odstavce 9 
písm. a) až d) nebo písm. f) nebo odstavce 10 písm. a), c), d) nebo f), 
 
c) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. e), odstavce 3 
písm. k), odstavce 4 písm. o), odstavce 5 písm. i), odstavce 6 písm. m), odstavce 7 písm. i), 
odstavce 8 písm. i), odstavce 9 písm. e) nebo odstavce 10 písm. e). 
 

§ 30 
 

Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) a d), d) a f) 
 
a) oznámí kontaktní údaje podle § 16 nejpozději do 30 dnů ode dne určení jejich informačního 
systému nebo komunikačního systému kritickou informační infrastrukturou nebo určení 
informačního systému informačním systémem základní služby, 
 
b) začnou plnit povinnost stanovenou v § 8 odst. 1 a 4 nejpozději do 1 roku ode dne určení 
jejich informačního systému nebo komunikačního systému kritickou informační 
infrastrukturou nebo určení informačního systému informačním systémem základní 
služby a 
 
c) zavedou bezpečnostní opatření podle § 4 odst. 2 nejpozději do 1 roku ode dne určení jejich 
informačního systému nebo komunikačního systému kritickou informační infrastrukturou 
nebo určení informačního systému informačním systémem základní služby. 
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Změna zákona o státní službě 
 

§ 183 
 
 (1) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
využívá údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti. 
 
 (2) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
využívá údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti. 
 
 (3) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
využívá údaje z informačního systému cizinců v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti. 
 
 (4) Z údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 lze v konkrétním případě použít jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 
 (5) Údaje, které jsou uvedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, 
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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Změna zákona o prevenci závažných havárií 
 

§ 50  
 

Poskytování údajů 
 
 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům 
vykonávajícím státní správu na úseku prevence závažných havárií 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) údaje z informačního systému cizinců. 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
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c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
e) počátek pobytu, popřípadě datum skončení pobytu na území České republiky. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o hazardních hrách 

 
§ 132  

 
Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z jiných informačních systémů veřejné 

správy  
 
 (1) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního 
registru obyvatel údaje v rozsahu 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního 
systému evidence obyvatel údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,  
 
d) rodné číslo, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) adresa místa trvalého pobytu, 
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního 
systému cizinců údaje v rozsahu 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a stát narození, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
f) adresa místa pobytu, 
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (4) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z rejstříku 
vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí údaje v rozsahu 
 
a) příjmení, rodné příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) rodné číslo; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum narození. 
 
 (5) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z insolvenčního 
rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti údaje v rozsahu 
 
a) příjmení, rodné příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, 
 
d) rodné číslo; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum narození. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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§ 132 
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
 

 (1) Ministerstvo může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při 
výkonu své působnosti žádat od správce evidence nebo jejího provozovatele poskytnutí 
údajů 
 
a) ze základního registru obyvatel, 
 
b) z informačního systému evidence obyvatel, 
 
c) z informačního systému cizinců, 
 
d) z rejstříku vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
 
e) z insolvenčního rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti. 
 
 (2) Správce evidence nebo její provozovatel je povinen žádosti o poskytnutí údajů 
bez zbytečného odkladu vyhovět; poskytnutí údajů je bezúplatné. 
 
 (3) Údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. 
Správce evidence nebo její provozovatel je povinen poskytnout též údaje o změně údajů.  
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Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
 

§ 109  
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy  
 
 (1) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního 
registru obyvatel údaje v rozsahu 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát narození, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního 
systému evidence obyvatel údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; v případě narození v cizině místo a stát, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,  
 
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-
li mu rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se 
narodil v cizině, místo a stát narození, 
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j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce nebo opatrovníka, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo území 
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (3) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního 
systému cizinců údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) rodné číslo, 
 
d) pohlaví,  
 
e) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo 
a okres narození, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky, 
 
i) omezení svéprávnosti, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo 
opatrovníka, 
 
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil. 
 
 (4) Správní orgán využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního 
registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě 
veřejně přístupných údajů údaje v rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a 
 
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické 
osoby nebo zahraniční osoby. 
 
 (5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové 
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údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému 
evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 
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Změna atomového zákona 
 

§ 226  
 

Využívání údajů pro výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření  

 
 (1) Orgány vykonávající státní správu v oblasti mírového využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření podle tohoto zákona využívají pro výkon své působnosti 
 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel a 
 
c) údaje z informačního systému cizinců. 
 
 (2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
 
a) příjmení, 
 
b) jméno, popřípadě jména, 
 
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
 
d) adresa místa pobytu, 
 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, pak den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, nebo den, 
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, stát, kde se narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, pak datum, 
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místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo. 
 
 (4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, pak stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, a datum úmrtí a den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého 
nepřežil. 
 
 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí 
 

§ 14   
 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 
 
 (1) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti ze základního registru obyvatel 
tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) adresa místa pobytu, 
 
c) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodila, 
 
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba 
prohlášená za mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
 (2) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence 
obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky a o osobách, které pozbyly státní 
občanství České republiky: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území 
k narození došlo, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
 
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo 
zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, 
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, 
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení 
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omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem 
domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození 
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte 
právnická osoba, název a adresa sídla, 
 
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství 
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci 
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl 
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, 
 
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, 
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení registrovaného partnerství, 
 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-
li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho 
narození, 
 
n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
 
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy 
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o prohlášení za nezvěstného, 
 
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, 
 
q) záznam o poskytnutí údajů. 
 
 (3) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence 
obyvatel tyto údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 
 
b) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození. 
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 (4) Ministerstvo využívá pro výkon své působnosti z registru rodných čísel: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) rodné číslo, 
 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
 
d) den, měsíc a rok narození, 
 
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila. 
 
 (5) Ministerstvo využívá pro výkon působnosti z informačního systému cizinců tyto 
údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) pohlaví, 
 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 
republiky, místo a okres narození, 
 
e) rodné číslo, 
 
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
 
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 
 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
 
j) omezení svéprávnosti, 
 
k) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
 
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který 
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o rozvodu manželství, 
 
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, 
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který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o zrušení registrovaného partnerství, 
 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo; 
je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
 
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
 
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců 
pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. Z využívaných údajů lze 
v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného 
úkolu. 
 
 (7) Ministerstvo může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 5 pro účely plnění 
úkolů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-
li, že poskytnuté údaje nejsou správné. 
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Změna zákona o odpadech 
 

§ 154 
 

Poskytování údajů o fyzických osobách 
 

(1) Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství využívají pro správu 
v oblasti odpadového hospodářství údaje 
  
a) ze základního registru obyvatel, 

 
b) z informačního systému evidence obyvatel, 

  
c) z informačního systému cizinců a 

 
d) z informačního systému evidence občanských průkazů. 
 

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, 

 
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 

  
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

  
d) adresa místa pobytu a 

  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
  

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, 

 
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 

  
c) adresa místa trvalého pobytu a 

  
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
  

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
  
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, 

 
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 
a stát, kde se narodil, 
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c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
d) druh a adresa místa pobytu a 

  
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
  

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou  
 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, 
  

b) adresa místa trvalého pobytu a 
 

c) číslo občanského průkazu. 
 
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců nebo 
informačního systému evidence občanských průkazů, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 

  
(7) Z využívaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 

jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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