Předkládá: Stěpán Stupčuk

Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o elektronické identifikaci (sněmovní tisk 1070)
I. Návrh úprav
1. V části druhé čl. II bodu 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.
2. V části druhé čl. II se za bod 1 vkládají nové body 2 až 4, které znějí:
„2. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova „podle § 8a a datum a čas
zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9“.
3. V § 17a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Správa základních registrů je pro ministerstvo zpracovatelem údaje v evidenci
občanských průkazů v rozsahu datum a čas zablokování funkce autentizace podle § 16
odst. 9.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
4. V § 17a odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.“.
Dosavadní novelizační body 2 až 4 se označují jako novelizační body 5 až 7.
3. V části druhé čl. II se za bod 7 doplňují body 8 a 9, které znějí:
„8. V § 18d se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona
z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu podle § 17 odst. 2
písm. a), c) až m), o), p), r), s), u), v), x) a z).“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
9. V § 18d odst. 5 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.“.
4. V části páté čl. V zní:
„Čl. V
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 5 se slova „elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou
identifikaci a autentizaci“ nahrazují slovy „s využitím prostředku pro elektronickou
identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou“.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
2. V § 18 odst. 1 písm. c) se slova „trvalého pobytu“ nahrazují slovem „pobytu12)“.
3. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo informačním systému
cizinců“.
4. V § 51 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které
zní:
„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.“.
5. V § 51 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) výčet a popis úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy na žádost
subjektu, který není orgánem veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení subjektu,
který může podat žádost, a forma úkonu,“.
Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).
6. V § 51 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které
zní:
„l) 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. V § 51 odst. 7 písm. a) se za slova „odstavce 1 písm. a)“ vkládají slova „a l)“ a slova
„a odstavce 5 písm. a) a f)“ se nahrazují slovy „, odstavce 5 písm. a), g) a l) a editorem
identifikátoru úkonu podle odstavce 5 písm. d)“.
8. V § 51 odst. 7 písm. b) se slova „až e) a g) až j)“ nahrazují slovy „, c), e), f) a h) až k)
a editorem údajů podle odstavce 5 písm. d) s výjimkou identifikátoru úkonu“.
9. V § 52 odst. 5 se text „písm. h)“ nahrazuje textem „písm. i)“.
10. V § 52b odst. 4 se slova „uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou údajů podle písmen a)
a d)“ nahrazují slovy „uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou údajů podle písmen a), d)
a l)“.
11. V § 54 odst. 1 písm. a) se text „písm. f)“ nahrazuje slovy „písm. g) a l), identifikátoru
úkonu podle § 51 odst. 5 písm. d)“.
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12. V § 54 odst. 4 se za slova „kód agendy“ vkládají slova „ a identifikátor úkonu podle
§ 51 odst. 5 písm. d)“.
13. V § 55 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které
zní:
„e) adresu pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle § 51 odst. 5
písm. d), nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle § 51 odst. 5 písm. d) na jiný
orgán veřejné moci.“.
14. V § 56 odst. 2 se text „písm. f)“ nahrazuje textem „písm. g)“.
15. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:
„§ 59a
Oprávnění osoby obstarat si 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, podle zákona
o informačních systémech veřejné správy není ustanoveními § 58 až 59 dotčeno. Věta
první se použije obdobně na 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.“.
5. V části páté se za čl. V vkládá nový čl. VI, který včetně nadpisu zní:
„Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Policie České republiky do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona označí
v základním registru obyvatel údaj o adrese místa pobytu jako adresu úřadu, pokud je
stejným způsobem označen v informačním systému cizinců.
2. Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, oznámí Ministerstvu
vnitra údaj podle § 51 odst. 1 písm. l) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
3. Ohlašovatel agendy oznámí Ministerstvu vnitra údaj podle § 51 odst. 5 písm. d)
zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
s výjimkou identifikátoru úkonu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.“.
Dosavadní čl. VI a VII se označují jako čl. VII a VIII.
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II. Odůvodnění úprav
K bodu 1 (změna zákona o občanských průkazech)
Legislativně technická úprava navazující na senátní tisk č. 112.
K bodu 2 a 3 (změna zákona o občanských průkazech)
V souvislosti s návrhem zákona o elektronické identifikaci vyvstala potřeba, aby
Správa základních registrů, jakožto vydavatel certifikátů a zároveň správce národního bodu,
měla oprávnění využívat údaje z informačního systému evidence občanských průkazů. Proto
se především navrhuje doplnit v § 18d odstavec 3.
V § 17 odst. 2 písm. r) se oproti dosavadnímu znění rozlišují dva druhy zablokování
funkce autentizace, a to s ohledem na skutečnost, že jeden z těchto údajů bude Správa
základních registrů také zapisovat do evidence občanských průkazů podle § 17a odst. 5.
Navrhuje se tedy výslovně zmínit datum a čas zablokování a odblokování autentizace držitele
podle § 8a a datum a čas zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9.
Zároveň je třeba, aby Správa základních registrů byla editorem údaje o zablokování
funkce vzdálené autentizace pomocí identifikačního certifikátu do evidence občanských
průkazů, jelikož má možnost tuto funkci zablokovat po telefonu na žádost občana podle
ustanovení § 16 odst. 9 zákona o občanských průkazech. Správce evidence občanských
průkazů, jímž je Ministerstvo vnitra, by se tuto informaci jinak nedozvěděl.
K bodu 4 (změna zákona o základních registrech)
K novelizačním bodům 2 a 3 a bodu 1 přechodných ustanoveních
Novelou zákona o evidenci obyvatel bylo stanoveno, aby v případech, kdy údaj
o místě pobytu fyzické osoby na území (tj. jak občana ČR, tak i cizince) je uvedena adresa
sídla správního orgánu, byl tento údaj označován jako „adresa úřadu“. Cílem bylo zajistit, aby
z informačních systémů veřejné správy bylo jednoznačně zřejmé, že se nejedná o standardní
adresu místa pobytu. V této souvislosti však sledovaný cíl nebyl legislativně plně ošetřen,
pokud jde o cizince evidované v základním registru obyvatel. Navrhovaná změna má proto
zajistit, aby i v případech, kdy v informačním systému cizinců je údaj o adrese místa pobytu
cizince označen jako „adresa úřadu“, byl stejný údaj zapsán i do základního registru obyvatel.
Cílem přechodného ustanovení je zajistit bezproblémový přechod na novou právní
úpravu.
K novelizačnímu bodu 15
Ustanovením se výslovně uvádí, že vydávání ověřených výstupů z informačních
systémů veřejné správy podle § 9 zákona o informačních systémech veřejné správy není
ustanoveními § 58 až 59 zákona o základních registrech dotčeno. Cílem tohoto ustanovení je
zamezit vzniku možných interpretačních problémů. Obstarání si výpisu ze zápisu vedeného
v elektronické podobě v základním registru nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v základním
registru není veden, je tedy umožněno rovněž s využitím prostředku pro elektronickou
identifikaci na základě § 9 zákona o informačních systémech veřejné správy.
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K ostatním novelizačním bodům
Cílem návrhu je vytvořit centrálně vedený katalog těch úkonů orgánů veřejné moci,
které jsou vykonávány na žádost subjektu, a které jsou v praxi obecně nazývány veřejnými
službami. Cílem je tedy vytvoření jakéhosi katalogu služeb orgánů veřejné moci a umožnění
tak řešení konkrétních životních situací občanů v souvislostech, automatizovaně a proaktivně.
Údaj o úkonu orgánu veřejné moci vykonávaného na žádost subjektu se navrhuje zařadit
jakožto další referenční údaj o agendě orgánu veřejné moci, přičemž editorem takového údaje
bude ohlašovatel agendy. Návrh tedy umožní identifikaci tohoto typu úkonu. Legislativně je v
registru práv a povinností definován pojem agenda orgánu veřejné moci a dále jeho činnost
jakožto souboru úkonů a spojuje je s konkrétními orgány veřejné moci, které staví do různých
rolí pro čerpání referenčních údajů. Tato vlastnost je přínosem především pro orgány veřejné
moci. Z hlediska vztahu občana k veřejné správě však nepřináší žádný užitek. Je-li snahou do
budoucna prostřednictvím informačních technologií zjednodušovat komunikaci občana s
orgány veřejné moci, je nutné identifikovat „služby“ orgánů veřejné moci, tedy typově takové
jejich úkony, které reflektují žádosti občanů. Tato data budou dále využitelná k lepší orientaci
občana v konkrétní životní situaci v jeho povinnostech i právech.
Cílem návrhu je taktéž doplnit do základního registru práv a povinností informace o
faktických a přesných adresách úřadů orgánů veřejné moci, a to včetně údajů, o případném
přenesení výkonu agendy na jiné subjekty. Cílem je tedy vytvořit aktualizovaný a jednotný
datový zdroj s informacemi pro klienty veřejné správy, kde mají řešit konkrétní úkony vůči
orgánům veřejné moci.

5

III. Vyznačení navrhovaných změn v dotčených ustanoveních
Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
(ve znění senátního tisku 112)
§4
Vydávání občanského průkazu
(1) Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním
městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad
obce s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho vydání. V případě
vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 je vydávajícím orgánem
rovněž Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).
(2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) může
občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ministerstvo a obecní
úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu
podána, vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel,
v evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence
cestovních dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti se
současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční
podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít
digitální fotografii pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána
prostřednictvím datové schránky ministerstvu. Současně s digitální fotografií se zasílá jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce
s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo
předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60
kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována. Při pořízení
podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo fotografem platí obdobně
požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana, popřípadě jeho
podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud digitalizovaná podoba
občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci
cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší
než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá. Lze-li
postupovat podle věty deváté, žádost lze podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje
ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro vydání občanského průkazu podle
§ 4 odst. 5 se postup podle věty čtvrté až věty desáté nepoužije.
(3) Požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a)
a b) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo
u ministerstva.
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(4) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. b) může
občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K tiskopisu žádosti
zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá 2 fotografie
o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana
v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými
skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně
13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené
prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo
zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou
část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být podepsána občanem,
jemuž má být občanský průkaz vydán.
(5) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný
zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan
mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana
mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně
ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce
vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před zaměstnancem ministerstva nebo zaměstnancem
obce zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává.
Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko
překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat
o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud
mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může
požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno
soudem24).
(6) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana
předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li
o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a), může jiná osoba předložit
žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje
při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.
(7) V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo
pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí
informace o možnosti převzetí nového občanského průkazu.
(7) (8) Pro účely elektronické identifikace se za vydavatele občanského průkazu
uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) považuje ministerstvo.
§ 17
(1) Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány14) v evidenci
občanských průkazů, jejímž správcem14) je ministerstvo.
(2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky
a obsahuje tyto údaje:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení,
pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů držitele,
c) datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
občan narodil,
d) pohlaví,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje
o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení
omezení svéprávnosti,
j) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
k) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,
l) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
m) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,
n) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
o) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
p) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
q) aktuální bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje přístup,
a datum jeho změny,
r) datum a čas zablokování a odblokování autentizace držitele podle § 8a a datum a čas
zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9,
s) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,
t) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském
průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,
u) číslo žádosti o vydání občanského průkazu,
v) žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě,
w) datum a čas elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo
provádějící identifikaci,
x) číslo kontaktního elektronického čipu,
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y) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna,
z) datum a čas aktivace a datum a čas zablokování identifikačního certifikátu,
za) digitální zpracování podpisu na žádosti.
(3) Evidence občanských průkazů dále obsahuje údaj o telefonním čísle pro veřejnou
mobilní síť nebo údaj o adrese elektronické pošty. Tyto údaje se vedou
po dobu od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání občanského průkazu
ministerstvu; po uplynutí této doby je správce evidence občanských průkazů podle odstavce 1
odstraní.
(4) V evidenci občanských průkazů se při poskytování údajů podle § 18 odst. 1 a 2
vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o
a) přiděleném uživatelském jménu oprávněné osoby vstupující do informačního systému,
b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,
c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů, jejíž údaje jsou
poskytovány,
d) důvodu přístupu do evidence občanských průkazů,
e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut
z evidence občanských průkazů prostřednictvím informačního systému základních registrů,
f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.
§ 17a
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem údajů
vedených v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle § 17 odst. 4.
(2) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů
v případě občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) vydávaných ve zkrácené lhůtě
podle § 4a odst. 7 písm. a) a b) a dále je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním
výroby dokladu. Ministerstvo je rovněž zpracovatelem údajů o ztrátě a odcizení občanského
průkazu v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu,
datum ohlášení ztráty nebo odcizení a údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho
platnosti a označení úřadu, který jej vydal.
(3) Matriční úřad je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských
průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu
a datum ohlášení ztráty nebo odcizení. Matriční úřad je dále zpracovatelem údaje o čísle
potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.
(4) Policie je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů
v rozsahu číslo, popřípadě série odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení odcizení.
Policie je dále zpracovatelem údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho
platnosti a označení úřadu, který jej vydal.
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(5) Správa základních registrů je pro ministerstvo zpracovatelem údaje
v evidenci občanských průkazů v rozsahu datum a čas zablokování funkce autentizace
podle § 16 odst. 9.
(5) (6) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 15 let
po skončení platnosti občanského průkazu, s výjimkou údajů o bezpečnostním osobním kódu
uvedených v § 17 odst. 2 písm. q), které se vedou pouze po dobu platnosti občanského
průkazu.
(6) (7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a ministerstvo vedou údaje
o občanských průkazech, které vydaly, a jejich držitelích, a to na
a) žádostech, které obsahují také čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu,
b) tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských
průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména,
příjmení, datum a místo narození držitele.
(7) (8) Údaje podle odstavce 6 7 se vedou po dobu 20 let od vydání občanského
průkazu.
§ 18d
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze
základního registru obyvatel údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
jiného právního předpisu,
d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodila,
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; 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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona
z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) pohlaví,
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d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručován
písemnosti podle jiného právního předpisu,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení otce, matky, manžela, partnera držitele
nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte držitele; tyto
údaje Správa základních registrů využívá jen za účelem ověření totožnosti držitele žádajícího
o zablokování funkce autentizace držitele,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí 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.
(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto
zákona z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu podle
§ 17 odst. 2 písm. a), c) až m), o), p), r), s), u), v), x) a z).
(3) (4) 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.
(4) (5) Z údajů podle odstavců 1 a 2 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
§5
Využívání referenčních údajů základního registru
(1) Orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené
v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle
tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost.
Od osob, po kterých je jiným právním předpisem doložení takových údajů požadováno, je
orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud
a) nejsou v základním registru obsaženy,
b) jsou označeny jako nesprávné,
c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, nebo
d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu2).
(2) V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem daného údaje v základním
registru, při své činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v základním registru se
skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního
údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje.
(3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj
zapisuje výhradně prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k údajům
je zajišťován službou informačního systému základních registrů.
(4) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru
výhradně prostřednictvím agendového informačního systému stanoveného jiným právním
předpisem, který zakládá oprávnění soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů
vedených v základním registru.
(5) Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních
registrech, po ověření její totožnosti elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím
elektronickou identifikaci a autentizaci s využitím prostředku pro elektronickou
identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou; fyzická osoba může po ověření
její totožnosti umožnit poskytnutí referenčních údajů, které jsou o ní vedeny, též jiné fyzické
nebo právnické osobě.
_______________________________
2)

§ 89 a násl. zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Například 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, 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.
3)
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§ 18
Údaje vedené v registru obyvatel
(1) V registru obyvatel se vedou referenční údaje
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) 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 trvalého pobytu pobytu12) je tento údaj označen jako
adresa úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel
nebo informačním systému cizinců,
d) 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,
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,
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,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14), je-li tato datová schránka
zpřístupněna.
(2) 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.
(3) Identifikátorem fyzické osoby podle § 9 je agendový identifikátor fyzické osoby
pro agendu registru obyvatel.
(4) V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje
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a) záznam o využívání údajů z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních
systémů,
b) záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje
datum a čas výdeje, 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.
(5) Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo
jiného právního předpisu některé referenční údaje vedené v registru obyvatel, je oprávněn
rovněž využívat údaj podle odstavce 1 písm. c) o adrese, na kterou mají být doručovány
písemnosti, a údaje podle odstavce 1 písm. g) a h) a odstavce 4 písm. c).
§ 51
Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách
(1) Referenčními 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,
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) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) vyjádřené referenční vazbou na f)
registr obyvatel nebo registr osob,
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,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby stojící v čele orgánu
veřejné moci vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel,
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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.
(2) 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,
c) identifikační číslo osoby,
d) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) vyjádřené referenční vazbou
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,
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,
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.
(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) a f) jsou referenčními údaji.
(4) 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,
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d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
(5) Referenčním údajem o agendě je
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,
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,
d) výčet a popis úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy na žádost
subjektu, který není orgánem veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení subjektu,
který může podat žádost, a forma úkonu,
d) e) výčet orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu
vykonávají, nebo jejich kategorie,
e) f) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
f) g) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy zaregistrovány, a jejich
identifikátor orgánu veřejné moci,
g) h) výčet údajů vedených nebo vytvářených podle jiného právního předpisu v rámci
agendy; to neplatí pro zpravodajské služby,
h) i) výčet údajů vedených v základních registrech zpřístupněných prostřednictvím
informačního systému základních registrů pro výkon agendy a rozsah oprávnění k přístupu
k těmto údajům,
i) j) výčet údajů vedených v jiných agendových informačních systémech zpřístupněných
prostřednictvím referenčního rozhraní pro výkon dané agendy a rozsah oprávnění k přístupu
k těmto údajům,
j) k) 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.,
l) 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.
(6) 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,
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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.
(7) Editorem údajů podle
a) odstavce 1 písm. a) a l), odstavce 2 písm. a) a odstavce 5 písm. a) a f), odstavce 5
písm. a), g) a l) a editorem identifikátoru úkonu podle odstavce 5 písm. d) je
Ministerstvo vnitra,
b) odstavce 1 písm. b) až k), odstavce 2 písm. b) až j) a odstavce 5 písm. b) až e) a g) až j),
c), e), f) a h) až k) a editorem údajů podle odstavce 5 písm. d) s výjimkou identifikátoru
úkonu je ohlašovatel agendy; ohlašovatel agendy údaje zapisuje neprodleně po ohlášení
agendy prostřednictvím agendového informačního systému registru práv a povinností.
(8) Údaje uvedené v odstavcích 1, 2 a 5 jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím
dálkový přístup; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské služby46).
§ 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
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. 5 písm. c), jejichž nositelé mají podle jiného právního
předpisu přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí.

17

(2) Referenčními 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) Pokud jiný právní předpis stanoví, že se o určitém právu nebo povinnosti osoby
vedou údaje v registru práv a povinností, zároveň stanoví, jaký je rozsah oprávnění fyzické
osoby, která je nositelem role, k přístupu k údaji o tomto právu nebo povinnosti.
(4) Editorem referenčních údajů podle odstavců 1 a 2 je orgán veřejné moci, který
zapisuje podle jiného právního předpisu příslušné údaje do agendového informačního
systému.
(5) K referenčním údajům podle odstavců 1 a 2 mají přístup orgány veřejné moci
v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, které mají přiřazenu roli podle § 51 odst. 5
písm. h) písm. i). Fyzická osoba, která je nositelem role a která přistupuje k referenčním
údajům podle odstavců 1 a 2, musí prokázat zvláštní odbornou způsobilost, pokud jiný právní
předpis takovou povinnost stanoví.
(6) Referenční údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se vedou způsobem, který vylučuje
jejich sdružování ve vazbě na jednotlivé fyzické osoby. Z poskytovaných údajů lze
v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného
úkolu.
(7) K referenčním 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,
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.
§ 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
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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. 2.
(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.
(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) a d) uvedené v § 51 odst. 1, s výjimkou údajů podle písmen a), d)
a l), a údaje uvedené v § 51 odst. 2, s výjimkou údajů podle písmen a) a d). 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.
§ 54
(1) Ohlášení agendy podle § 53 obsahuje
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a) údaje uvedené v § 51 odst. 5, s výjimkou údaje podle § 51 odst. 5 písm. f) písm. g) a l),
identifikátoru úkonu podle § 51 odst. 5 písm. d) a kódu agendy,
b) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy vedených
v informačním systému o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné
správy, pokud je ohlašovatel agendy k tomuto účelu stanovil,
c) 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 struktuře, kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) 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.
(3) Ministerstvo vnitra zašle správci základního registru a správci agendového
informačního systému, do něhož je požadován přístup, ohlášení podle odstavce 1
ke stanovisku z hlediska oprávněnosti přístupu k vymezenému rozsahu údajů. Správce zasílá
stanovisko prostřednictvím informačního systému registru práv a povinností ve struktuře,
kterou Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Ministerstvo vnitra na základě ohlášení podle odstavce 1 a kladného stanoviska
podle odstavce 3, provede registraci agendy, přidělí kód agendy a identifikátor úkonu podle
§ 51 odst. 5 písm. d) a údaje o agendě zařadí do číselníku agend podle § 51 odst. 5 písm. a).
(5) Pokud Ministerstvo vnitra shledá v ohlášení agendy 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.
(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) spolu s údaji o agendě v rozsahu stanoveném zákonem o svobodném
přístupu k informacím.
(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.
Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy
§ 55
(1) Orgán veřejné moci oznámí Ministerstvu vnitra vykonávání agendy do 30 dnů ode
dne registrace agendy podle § 53 a 54 nebo jeho zápisu do rejstříku orgánů veřejné moci
a soukromoprávních uživatelů údajů, pokud
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a) je editorem referenčních údajů,
b) požaduje získávání údajů ze základních registrů,
c) požaduje získávání údajů z agendových informačních systémů jiných správců.
(2) Oznámení o vykonávání agendy obsahuje
a) název a identifikátor orgánu veřejné moci, který žádá o registraci pro výkon agendy,
b) kód agendy podle číselníku agend podle § 51 odst. 5 písm. a),
c) označení rolí určených pro danou agendu podle § 51 odst. 5 písm. c), které orgán veřejné
moci pro výkon agendy požaduje přiřadit, a počet fyzických osob, které jsou nositeli rolí,
d) výčet agendových informačních systémů sloužících k výkonu agendy.,
e) adresu pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle § 51 odst. 5
písm. d), nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle § 51 odst. 5 písm. d) na jiný orgán
veřejné moci.
(3) Orgán veřejné moci 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 pro výkon agendy může být provedena pouze
tehdy, pokud je příslušná agenda registrována podle § 53 a 54 a údaje o ní vedeny v číselníku
agend podle § 51 odst. 5 písm. a).
(5) Pokud Ministerstvo vnitra neshledá v oznámení o vykonávání agendy nedostatky,
provede registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy.
§ 56
(1) Ministerstvo vnitra sdělí orgánu veřejné moci, který oznámil vykonávání agendy,
že byl zaregistrován jako orgán veřejné moci, který danou agendu vykonává.
(2) Ministerstvo vnitra zařadí údaj o registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy
do seznamu podle § 51 odst. 5 písm. f) písm. g).
(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 referenčním údajům vedeným
v základních registrech 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 v souvislosti s oprávněním soukromoprávních uživatelů údajů k jejich využívání.
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(4) Správa základních registrů umožňuje přístup orgánů veřejné moci, jejichž agendy
byly registrovány, k referenčním údajům v základních registrech a k údajům v agendových
informačních systémech, a to v rozsahu registrovaných rolí.
(5) 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.
§ 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.
§ 59a
Oprávnění osoby obstarat si 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, podle zákona o informačních
systémech veřejné správy není ustanoveními § 58 až 59 dotčeno. Věta první se použije
obdobně na 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.
____________________
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.
3) Například 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, zákon
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních
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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.
4) § 2 písm. c) a § 3 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.
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.
29) § 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
30) Zákon č. 36/1960 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů.
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.
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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.
36) Zákon č. 36/1960 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.
§ 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.

Přechodná ustanovení
1. Policie České republiky do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
označí v základním registru obyvatel údaj o adrese místa pobytu jako adresu úřadu,
pokud je stejným způsobem označen v informačním systému cizinců.
2. Orgán veřejné moci, který byl zaregistrován pro výkon agendy, oznámí
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Ministerstvu vnitra údaj podle § 51 odst. 1 písm. l) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
3. Ohlašovatel agendy oznámí Ministerstvu vnitra údaj podle § 51 odst. 5 písm. d)
zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
s výjimkou identifikátoru úkonu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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