PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
VIII. volební období
________________________________________________________________
Pozměňovací návrh
poslance Martina Kupky
k návrhu poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka,
Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové
a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(sněmovní tisk č. 447)
(ve znění komplexního pozměňovacího návrhu dle usnesení výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj č. 133 ze dne 5. září 2019 – č. 447/4)
Návrh úpravy tisku 447/4:

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o základních registrech

1. V § 4a odst. 3 se za větu první vkládá věta „Pokud u subjektu údajů podle § 17 písm. e) není
změnu schopen provést editor, určí editora Ministerstvo vnitra.“

2. V § 17 písm. e) zní:
„e) jiné fyzické osoby, pokud se zapisují do agendového informačního systému.“.

3. V § 18 odst. 1 se vkládají nová písmena c) až e), která včetně poznámky pod čarou č. 58 znějí:
„c) jméno a příjmení subjektu údajů vedeného podle § 17 odst. 1 písm. b) až e) uvedené v
cestovním dokladu,
d) plné jméno subjektu údajů podle § 17 odst. 1 písm. b) až e) včetně částí jména neuvedených
v údajích podle § 18 odst. 1 písm. b) až c),
e) pseudonym58) zvolený subjektem údajů,“
Poznámka pod čarou č. 58 zní: „§ 79 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena f) a g).

4. V nově označeném § 18 odst. 1 písm. g) se za slova „adresa místa pobytu,“ vkládají slova
„datum počátku pobytu na této adrese, druh pobytu a datum počátku druhu pobytu, poslední
adresa při ukončení pobytu na území České republiky,“.

5. V § 18 odst. 1 se vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) zákaz pobytu,“

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena i) až q).

6. V nově označeném § 18 odst. 1 písm. j) se za slova „okres úmrtí,“ vkládají slova „stav úmrtí,“
a za slova „k úmrtí došlo,“ vkládají slova „je-li datum úmrtí uvedeno v listu o prohlídce
zemřelého59 odhadem, vede se příznak úmrtí odhadem,“
Poznámka pod čarou č. 59 zní: „Vyhláška č. 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého.“.

7. V nově označeném § 18 odst. 1 písm. n) se slova „čísla a druhy elektronicky čitelných“
nahrazují slovy „čísla, druhy a vydávající státy“.

8. V nově označeném § 18 odst. 1 písm. p) se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.
9. V nově označeném § 18 odst. 1 písm. q) se tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové
písmeno r), které zní:
„r) datum a důvod ukončení aktualizace údajů.“.

10. V § 18 odst. 2 se stávající text „k)“ nahrazuje textem „o)“.
11. V § 18 odst. 6 se text „d)“ nahrazuje textem „g)“ a text „j), k) a l)“ se nahrazuje textem „n), o),
p) a q)“.

12. V § 18 se vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo jiného
právního předpisu referenční údaje vedené v registru obyvatel podle odstavce 1 písm. a) a b), je
oprávněn rovněž využívat údaj podle odstavce 1 písm. c) až e).“.

13. V § 19 odst. 1 se text „v § 18 odst. 1 písm. a) až i)“ nahrazuje textem „v § 18 odst. 1 písm. a),
b) a f) až m) a r)“ a text „v § 18 odst. 1 písm. j) se nahrazuje textem „v § 18 odst. 1 písm. n)“

14. V § 19 odst. 2 se text „v § 18 odst. 1 písm. a) až i)“ nahrazuje textem „v § 18 odst. 1 písm. a)
až d), f) až n) a r)“.

15. V § 19 odst. 3 se text „Ministerstvo vnitra, které“ nahrazuje textem „správce příslušného
agendového informačního systému, který“ a text „v § 18 odst. 1 písm. a) až i)“ nahrazuje
textem „v § 18 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a r)“ a slova „pokud tak stanoví jiný právní
předpis, zapisuje se rovněž údaj uvedený v § 18 odst. 1 písm. j)“ se zrušují.

16. V § 19 odstavec 4 zní:
„(4) Jsou-li u subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až e) vedeny údaje o jménu,
popřípadě jménech, a příjmení podle § 18 odst. 1 písm. a) a b), zpracovávají se tyto údaje v
podobě uvedené v matričním dokladu a údaje podle § 18 odst. 1 písm. c) a d) 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. Nebyl-li matriční
doklad vydán, zpracovávají se údaje podle § 18 odst. 1 písm. a) a b) 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.“.

17. V § 19 odst. 6 se text „písm. k)“ nahrazuje textem „písm. o)“.
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18. V § 19 odst. 7 se text „písm. l) a m)“ nahrazuje slovy „písm. e), p) a q) a údaj o adrese, na
kterou mají být doručovány písemnosti, uvedený v § 18 odst. 1 písm. g),“ a za konec
stávajícího textu se vkládají slova „nebo subjekt údajů prostřednictvím portálu veřejné správy
nebo kontaktního místa veřejné správy“.

19. V § 22 odst. 2 se text „písm. f)“ nahrazuje textem „písm. j)“.

Odůvodnění
Cílem rozšíření referenčních údajů v registru obyvatel je:




Zvýšit počet údajů, které mají statut referenčních údajů, a které tudíž subjekt údajů (občan,
cizinec) nemusí při styku s úřady poskytovat.
Snížit závislost agendových systémů při využívání údajů z propojeného datového fondu na
jiných informačních systémech, než jsou základní registry, a tím zvýšit jejich dostupnost.
Omezit nutnost používání kompozitních služeb pro časté dotazy, a tím snížit zatížení
Informačního systému základních registrů i informačních systémů editorů.

Navržené rozšíření referenčních údajů v registru obyvatel vychází z analytického dokumentu MVČR
– SZR a opírá se o zásadní požadavky nejdůležitějších uživatelů, konkrétně:
















MVČR
PČR
ŘSCP
OAMP
MF
CSČR
GFŘ
MPSV
ÚP
ČSSZ
VZP
SÚKL
MD
MSp
ČT a Čro

Ministerstvo vnitra
Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké policie
Odbor azylové a migrační politiky
Ministerstvo financí
Celní správa
Generální finanční ředitelství
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce
Česká správa sociálního zabezpečení
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Státní úřad pro kontrolu léčiv
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo spravedlnosti
Česká televize a Český rozhlas.

Při výběru referenčních údajů vedených v registru obyvatel se vychází z následujících principů:
1) Referenčními údaji vedenými v registru obyvatel jsou potencionálně všechny údaje propojeného
datového fondu, které se vztahují k fyzickým osobám a jsou vedené současnými editory registru
obyvatel nebo jsou vedené ostatními agendovými informačními systémy. Z této množiny jsou do
registru obyvatel vybrány údaje:
a) které představují základní osobní údaje,
b) které jsou nezbytné pro elektronickou identitu,
c) které mají vysokou frekvenci výběrů,
d) které jsou přímo využívané pro styk obyvatele se službami eGovernmentu,
e) u nichž je požadována vysoká dostupnost a rychlý přístup.
2) Referenčními údaji vedenými v registru obyvatel jsou i údaje nevedené v žádném agendovém
informačním systému, ale které jsou vkládané přímo subjekty údajů, například kontaktní údaje.
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3) Referenčními údaji vedenými v registru obyvatel jsou virtuální údaje kalkulované jednoznačnou
funkcí z jiných referenčních údajů.
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Odůvodnění jednotlivých změn
Číslování ustanovení se vztahuje k dokumentům Zmeny_rozsireni_udaju_ROB_1.00.docx a
Uplne_zneni_rozsireni_udaju_ROB_1.00.docx.
Ustanovení

Zdůvodnění

§ 4a odst. 3

Určuje se postup v případě, kdy editor údajů jiné fyzické osoby není schopen provést
změnu údaje – editora určí Ministerstvo vnitra.

§ 17 písm. e)

Mění se podmínka pro zápis jiné fyzické osoby do registru obyvatel – údaje jiné
fyzické osoby se zapisují do registru obyvatel, pokud se zapisují do agendového
informačního systému.

§ 18 odst. 1 písm. c)

Podle současné úpravy je jméno a příjmení cizince uvedené v cestovním dokladu v
oddílu VIZ (Visible Identification Zone), je zapsané latinkou v transkripci určené
vydávajícím státem a je v tomto tvaru podle ustanovení § 117a odst. 3 zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zapsáno do průkazu o povolení k pobytu, do informačního systému cizinců
(AISC) a do registru obyvatel.
Pokud je později cizinci vydán matričním úřadem matriční doklad znějící na jméno,
popřípadě jména, a příjmení v jiném tvaru, v praxi to znamená s jinou transkripcí, je
toto jméno a příjmení uloženo v AISC jako tzv. matriční identita, bezprostředně je
zapsáno do údajů jméno a příjmení v registru obyvatel a při výměně dokladu o
povolení k pobytu je v dokladu zapsáno do poznámky.
Tato skutečnost, tzn. potenciální rozdíl mezi údajem v registru obyvatel a v průkazu o
povolení k pobytu i cestovním dokladu, znemožňuje identifikaci.
Aby se odstranil nesoulad podoby jména a příjmení mezi dokladem a registrem
obyvatel, zavádí se do registru obyvatel i jméno a příjmení ve tvaru uvedeném
v dokladu.

§ 18 odst. 1 písm. d)

Plné jméno nebo celé jméno fyzické osoby obsahuje všechna jména, příjmení a popř.
ostatní složky jména. U cizinců se při zápisu do AISC a poté do registru obyvatel
uvádí jméno a příjmení a někdy se vynechávají ostatní části jména (patronymum v
ruskojazyčné oblasti, druhé příjmení v hispánské oblasti, šlechtický predikát apod.), ty
se v AISC ukládají do položky „ostatní jména“ obsahující části jména, které nebyly
zapsány jako jméno nebo příjmení. Údaj o nezkráceném tvaru jména by zpřesnil
identifikaci. Jedná se rovněž o požadavek SEMIC: PersonFullName.

§ 18 odst. 1 písm. e)

Pseudonym zavádí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanovení § 79:
„Člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk vůbec přijmout
pseudonym. Právní jednání pod pseudonymem není na újmu platnosti, je-li zřejmé,
kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího.“
Pseudonym není dosud veden v žádném informačním systému veřejné správy, jeho
editorem by byl subjekt údajů.

§ 18 odst. 1 písm. g)

Informace o datu počátku pobytu na adrese registru obyvatel chybí a je potřebná
např. pro výpočet místních poplatků podle ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů.
Informace o druhu pobytu chybí a je potřebná např.:
1) pro ověření práva volit a práva být volen do zastupitelstva obce, města nebo
hlavního města Prahy podle ustanovení § 4 a 5 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů,
2) pro přiznání některých typů podpory cizincům, např. státní podpory stavebního
spoření podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 96/1993 Sb., o
stavebním spoření, ve znění pozdějších přepisů,
3) pro výpočet místních poplatků za provoz systému shromažďování, Sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle
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Ustanovení

Zdůvodnění
ustanovení § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších přepisů.
Informace o datu počátku druhu pobytu chybí a je potřebná např.:
1) pro ověření práva volit a práva být volen do Evropského parlamentu podle
ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších přepisů,
2) pro přiznání některých typů podpory cizincům, např. státní podpory stavebního
spoření podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním
spoření, ve znění pozdějších přepisů,
3) pro výpočet místních poplatků za provoz systému shromažďování, Sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle
ustanovení § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších přepisů.
Adresa pobytu na území České republiky je při ukončení pobytu (občana i cizince)
odstraněna – tato informace chybí a je obecně potřebná pro určení místní příslušnosti
a jako jeden z identifikačních údajů, proto navrhujeme její vedení v údaji poslední
adresa na území České republiky.

§ 18 odst. 1 písm. h)

Informace o zákazu pobytu znamená, že subjektu údajů byl uložen trest zákazu
pobytu na určitém místě nebo v určitém obvodu podle ustanovení § 75 zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – tato informace chybí a
je potřebná ke kontrole oprávnění pobytu orgány policie a celní správy.

§ 18 odst. 1 písm. m)

Údaj úmrtí – Údaj úmrtí indikuje, že fyzická osoba prokazatelně zemřela, to znamená,
slučuje tyto tři situace:
1) matrika vystavila úmrtní list na základě Listu o prohlídce zemřelého,
2) je vystaven List o prohlídce zemřelého s datem úmrtí se stavem „dle odhadu“,
viz vyhláška č. 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého, a čeká se na
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, které určí den smrti, popřípadě den,
který osoba nepřežila,
3) matrika vystavila úmrtní list na základě rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého.
Odstraní s tím problematické místo současné úpravy, kdy fyzická osoba sice
prokazatelně zemřela, je vyplněn List o prohlídce zemřelého, ale datum úmrtí je
zapsáno se stavem „dle odhadu“, a není soudem pravomocně rozhodnuto o datu
úmrtí. V registru obyvatel zůstává datum úmrtí neuvedeno a zemřelou osobu proto
nelze zjistit podmínkou, zda má uvedeno datum úmrtí.
Údaj úmrtí je nezbytný pro autentizaci, aby se zabránilo zneužití účtu zemřelé osoby.
Datum úmrtí dle odhadu – Na rozdíl od současného postupu by se do registru
obyvatel zapsalo i datum úmrtí, které je v Listu o prohlídce zemřelého označeno „dle
odhadu“. Tato skutečnost by byla indikována v údaji Datum úmrtí dle odhadu.

§ 18 odst. 1 písm. n)

Identifikačních doklady bez strojově čitelných údajů – Podle platné úpravy nelze vést
v registru obyvatel čísla identifikačních dokladů bez strojově čitelných údajů, přitom
číslo a druh dokladu je při absenci rodného čísla, s výjimkou identifikátoru datové
schránky, jediný jednoznačný veřejný identifikátor v registru obyvatel. Omezení se
týká těchto dokladů vydaných Českou republikou:
1)
občanských průkazů s omezenou dobou platnosti vydaných v souvislosti s:
a)
výkonem volebního práva,
b)
nabytím státního občanství nebo
c)
nemožností vydávat průkazy se strojově čitelnými údaji,

6/13

Ustanovení

Zdůvodnění
2)
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydávaných v letech 1948
až 2006 vydaných občanům narozeným před 1. 1. 1936 s vyznačenou dobou
platnosti „bez omezení“,
3)
dokladů typu PKP občanů EU.
Vydávající stát – Potřeba zpracovávání dokladů vydaných cizím státem vyplývá z
nařízení eIDAS. Vedení čísla dokladu vydaného cizím státem by zvýšilo
pravděpodobnost identifikace cizinců, především „jiných fyzických osob“.

§ 18 odst. 1 písm. r)

Současná úprava:
1) Změna údajů občana, který ukončil pobyt na území České republiky, nemusí být
dostupné, a proto nelze zaručit, že údaje vedené v registru obyvatel jsou
aktuální.
2) Údaje cizince, jehož povolení k pobytu bylo ukončeno, nejsou aktualizovány.
3) Z údajů jiné fyzické osoby nelze zjistit, zda jsou jeho údaje aktualizovány.
Vedení data a důvodu ukončení aktualizace by znamenalo, že údaje vedené k
subjektu údajů jsou platné pouze k datu ukončení aktualizace.

§ 18 odst. 6

Orgán veřejné moci získává automaticky kontaktní údaje subjektu údajů, tzn. adresu,
na kterou mají být doručovány písemnosti, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a
elektronický certifikát umožňující identifikaci fyzické osoby, která provedla digitální
podpis dokumentu, čím může být digitální podpis zrovnoprávněn s ověřeným
podpisem.

§ 18 odst. 7

Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo
jiného právního předpisu z registru obyvatel údaje o jménu, popřípadě jménech, a
příjmení je oprávněn rovněž využívat i údaj o jménu a příjmení uvedeném v
cestovním dokladu, plné jméno subjektu údajů a pseudonym.

§ 19

Úpravy odkazů na písmena paragrafu 18 vzniklé vložením nových bodů.

§ 19 odst. 3

Mění se editor údajů jiných fyzických osob – editorem údajů jiných fyzických osob je
správce příslušného agendového informačního systému, který zapisuje údaje
uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až f) a r), pokud je má k dispozici.

§ 19 odst. 4

Určení způsobu zápisu jména a příjmení ve tvaru uvedeném v dokladu v souladu se
zákonem o pobytu cizinců na území České republiky a zákonem o azylu

§ 19 odst. 7

Údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti, telefonním čísle,
elektronické adrese a elektronickém certifikátu může do registru obyvatel zapisovat i
subjekt údajů prostřednictvím portálu veřejné správy nebo kontaktního místa veřejné
správy

§ 19 odst. 8

Údaj o kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis do registru obyvatel zapisuje
Ministerstvo vnitra nebo subjekt údajů prostřednictvím portálu veřejné správy nebo
kontaktního místa veřejné správy

§ 22 odst. 2

Úprava odkazu na písmeno paragrafu 18 vzniklá vložením nových bodů.
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PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ
SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Změna zákona o základních registrech

§ 4a
Údaje agendového informačního systému
(1) Agendový informační systém obsahuje údaje, které se vytvářejí nebo využívají
při výkonu agendy nebo při správě a provozování agendového informačního systému.
(2) Údaj do agendového informačního systému zapisuje editor po vytvoření údaje
při výkonu agendy nebo se využije ze základního registru nebo z jiného agendového
informačního systému.
(3) Editor zapíše údaj do agendového informačního systému nebo provede jeho
změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se
dozví o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou údaj popisuje. Pokud u subjektu údajů
podle § 17 písm. e) není změnu schopen provést editor, určí editora Ministerstvo vnitra.
§17
Subjekty údajů
Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou
a) státní občané České republiky,
b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě
dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,

8/13

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní
smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím9), a občané států, které jsou vázány smlouvou o
Evropském hospodářském prostoru10), a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České
republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území
České republiky delším než 3 měsíce,
d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo
doplňkové ochrany11),
e) jiné fyzické osoby, pokud se zapisují do agendového informačního systémuu nichž jiný právní
předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou
vedeny v registru obyvatel.

§ 18
Údaje vedené v registru obyvatel
(1) V registru obyvatel se vedou referenční údaje
a) příjmení, rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) jméno a příjmení subjektu údajů vedeného podle § 17 písm. b) až e) uvedené v
cestovním dokladu,
d) plné jméno subjektu údajů podle § 17 písm. b) až e) včetně částí jména a příjmení
neuvedených v údajích podle § 18 odst. 1 písm. a) až c),
e) pseudonym58) zvolený subjektem údajů,
cf) pohlaví,
c) dg) adresa místa pobytu12), datum počátku pobytu na této adrese, druh pobytu a datum
počátku druhu pobytu, poslední adresa při ukončení pobytu na území České republiky,
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

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.
58) § 79 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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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,
h) zákaz pobytu
d) ei) 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) fj) datum, místo a okres úmrtí, stav 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 datum úmrtí
uvedeno v listu o prohlídce zemřelého1xx) odhadem, vede se příznak úmrtí odhadem, 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) gk) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
hl) omezení svéprávnosti,
im) rodinný stav nebo registrované partnerství,
g) h) jn) čísla, a druhy a vydávající státy elektronicky čitelných identifikačních dokladů a
datum skončení jejich platnosti,
h) i) ko) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14), je-li tato datová schránka
zpřístupněna.,
lp) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo a adresa elektronické pošty
pro zasílání zvoleného okruhu informací,
mq) sériové číslo, vydavatel a platnost kvalifikovaného certifikátu pro elektronický
podpis.,

xx) Vyhláška č. 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého
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r) datum a důvod ukončení aktualizace údajů.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až ko) jsou referenčními údaji.
(2) (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.
(3) (4) Identifikátorem fyzické osoby podle § 9 je agendový identifikátor fyzické osoby
pro agendu registru obyvatel.
(4) (5) V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje
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) (6) 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) odstavce 1 písm. dg) o adrese, na kterou mají
být doručovány písemnosti, a údaje podle odstavce 1 písm. g) a h) odstavce 1 písm. jn), ko), a
lp) a q) a odstavce 4 odstavce 5 písm. c).
(7) Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona
nebo jiného právního předpisu referenční údaje vedené v registru obyvatel podle odstavce
1 písm. a) a b), je oprávněn rovněž využívat údaj podle odstavce 1 písm. c) až e).
§ 19
Zapisování údajů do registru obyvatel
(1) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. a) je editorem Ministerstvo vnitra, které
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zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až f) písm. a), b) a f) až im) a r) prostřednictvím
agendového informačního systému evidence obyvatel a údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. g)
písm. jn) a v § 18 odst. 2 3 prostřednictvím agendového informačního systému občanských
průkazů nebo agendového 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 g)
písm. a) až jd), f) až n) a r) a v § 18 odst. 2 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 správce příslušného
agendového informačního systémuMinisterstvo vnitra, kterékterý zapisuje údaje uvedené
v § 18 odst. 1 písm. a) až f) písm. a) až id), f) až n) a r), pokud je má k dispozici prostřednictvím
agendového informačního systému cizinců8); pokud tak stanoví jiný právní předpis, zapisuje se
rovněž údaj uvedený v § 18 odst. 1 písm. g) písm. j).
(4) Jsou-li u subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až e) vedeny údaje o jménu,
popřípadě jménech, a příjmení podle § 18 odst. 1 písm. a) a b), zpracovávají se tyto údaje v
podobě uvedené v matričním dokladu a údaje podle § 18 odst. 1 písm. c) a d) 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. Nebyl-li matriční
doklad vydán, zpracovávají se údaje podle § 18 odst. 1 písm. a) a b) 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. 4 5 zapisuje do registru obyvatel automatizovanými
procesy prostřednictvím informačního systému základních registrů Správa základních registrů.
Záznamy podle § 18 odst. 4 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,
b) datum a čas využívání 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
využívány nebo poskytovány,
e) důvod a konkrétní účel přístupu do registru obyvatel.
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(6) Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. h) písm. ko) zapisuje do registru obyvatel
správce agendového informačního systému datových schránek.
(7) Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. le), p) a mq) a údaj o adrese, na kterou mají
být doručovány písemnosti, uvedený v § 18 odst. 1 písm. g), zapisuje do registru obyvatel
Ministerstvo vnitra nebo subjekt údajů prostřednictvím portálu veřejné správy nebo
kontaktního místa veřejné správy.
§ 22
Uchovávání a likvidace údajů vedených v registru obyvatel
(1) Údaje subjektu údajů se uchovávají v registru obyvatel po dobu 15 50 let od smrti
subjektu údajů nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého.
Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení o uchovávání údajů stanovená v jiných právních
předpisech upravujících vedení agendových informačních systémů, prostřednictvím nichž jsou
zapisovány referenční údaje vedené v registru obyvatel.
(2) Pokud není údaj podle § 18 odst. 1 písm. e) písm. fj) v registru obyvatel veden, údaje
subjektu údajů se uchovávají v registru obyvatel po dobu 15 50 let od poslední aktualizace
alespoň jednoho z údajů uvedených v § 18.
(3) Po uplynutí doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se údaje likvidují17), s výjimkou údajů
podle § 18 odst. 4 5, které se vedou ještě po dobu následujících 10 let.
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