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PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona 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),
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 217/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

zákonem č. 539/2004 Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb., zákonem č. 106/2007 Sb.,
zákonem č. 379/2007 Sb., zákonem č. 140/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb., zákonem č. 41/2009 Sb.,
zákonem č. 197/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 306/2009 Sb.,

nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 384/2009 Sb. a zákonem č. 197/2010 Sb.

ZÁKON
o cestovních dokladech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

CESTOVNÍ DOKLADY

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje vydávání cestovních do-
kladů státním občanům České republiky (dále jen „ob-
čan“), jejich používání občany a vedení agendového
informačního systému evidence cestovních dokladů
(dále jen „evidence cestovních dokladů“) a agendového
informačního systému evidence diplomatických a slu-
žebních pasů (dále jen „evidence diplomatických a slu-
žebních pasů“).

HLAVA I

VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Díl 1

Pojem, druhy a používání cestovních dokladů

Pojem a používání cestovního dokladu

§ 2

(1) Cestovní doklad je veřejná listina opravňující

občana k překračování státních hranic České republiky
(dále jen „hranice“) přes hraniční přechod, nestanoví-li
jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vá-
zána, (dále jen „mezinárodní smlouva“). Cestovním do-
kladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České
republiky1) (dále jen „státní občanství“) a další údaje
zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu podle
tohoto zákona.

(2) Cestovní doklad je zakázáno ponechávat a při-
jímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů
nebo na pozemky; občan není oprávněn ponechávat
cestovní doklad jako zástavu ani při svém pobytu v za-
hraničí.

(3) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky
kopie cestovního dokladu bez souhlasu1a) občana, kte-
rému byl cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon
nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

(4) Údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými
údaji (§ 5 odst. 2) nelze zpracovávat jiným způsobem,
než jaký stanoví zákon.

§ 3

(1) Překročit vnější hranici1f) přes hraniční pře-
chod lze jen s platným cestovním dokladem, v provozní
době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu,
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1) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona
č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.
Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů.

1a) § 5 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
1f) Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních

hranic).



pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak1b). K pře-
kročení hranice1f) s členským státem Evropské unie lze
jako cestovní doklad použít i občanský průkaz1d).

(2) Stanoví-li mezinárodní smlouva, že vnější hra-
nici lze překračovat na jiných místech, než na hranič-
ních přechodech, (dále jen „jiné místo“), lze jiné místo
používat jen v rozsahu stanoveném takovou meziná-
rodní smlouvou.

(3) Občan překračující vnější hranici je povinen na
výzvu předložit svůj cestovní doklad a strpět jeho kon-
trolu včetně ověření pravosti cestovního dokladu a ově-
ření své totožnosti pomocí osobních údajů zapsaných
v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometric-
kých údajů (§ 5 odst. 2) zpracovaných v nosiči dat pro-
střednictvím technického zařízení umožňujícího srov-
nání aktuálně zobrazených biometrických údajů ob-
čana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat
cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad obsahující
nosič dat s biometrickými údaji. Ověřením totožnosti
podle věty první se pro účely tohoto zákona rozumí
identifikace občana jako držitele cestovního dokladu
podle fotografie a dalších údajů obsažených v cestovním
dokladu provedená též s využitím biometrických údajů
(§ 5 odst. 2), jde-li o cestovní doklad obsahující nosič
dat s biometrickými údaji. Výzva k předložení cestov-
ního dokladu a jeho kontrola přísluší Policii České re-
publiky (dále jen „policie“). Na vnitřní hranici se kon-
trola cestovního dokladu provádí v případě přijetí roz-
hodnutí vlády o zajišťování ochrany vnitřních hranic
podle zvláštního právního předpisu1f).

(4) Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“)
vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů seznam hraničních
přechodů a rozsah provozu na těchto přechodech.

§ 4

Hraničním přechodem se pro účely tohoto zákona
rozumí

a) místo vymezené mezinárodní smlouvou určené
k překračování státních hranic,

b) mezinárodní letiště, které je vnější hranicí podle
zvláštního právního předpisu1f), pokud splňuje
tyto podmínky:

1. bylo jako mezinárodní letiště určeno podle
zvláštního právního předpisu1d),

2. provozovatel letiště splnil bezpečnostní pod-
mínky stanovené ve zvláštním právním předpi-
su1f),

c) vnitřní hranice, anebo

d) prostor mezinárodního vlaku nebo paluba plavidla
mezinárodní osobní nebo nákladní vodní dopravy
v době, kdy je v tomto prostoru prováděna kon-
trola cestovních dokladů.

§ 5

Druhy cestovních dokladů

(1) Druhy cestovních dokladů jsou

a) cestovní pas,

b) diplomatický pas,

c) služební pas,

d) cestovní průkaz,

e) náhradní cestovní doklad Evropské unie2a),

f) jiný cestovní doklad na základě mezinárodní
smlouvy.

(2) Cestovní doklady uvedené v odstavci 1
písm. a) až c) obsahují strojově čitelné údaje a nosič
dat pro uchovávání

a) údajů o zobrazení obličeje,

b) údajů o otiscích prstů rukou,

c) údajů zpracovaných na datové stránce cestovního
dokladu a
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1b) § 380 odst. 5 trestního řádu.
1d) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie
a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/
/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS,
90/365/EHS a 93/96/EHS.

2a) Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního
dokladu (96/409/SZBP).



d) dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo
použitelnými právními předpisy Evropských spo-
lečenství2b).

Tyto cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li
žádost podána u diplomatické mise České republiky
nebo u konzulárního úřadu České republiky (dále jen
„zastupitelský úřad“), s výjimkou konzulárního úřa-
du vedeného honorárním konzulárním úředníkem, ve
lhůtě 120 dnů. Údaje o zobrazení obličeje a údaje
o otiscích prstů rukou jsou pro účely tohoto zákona
údaje biometrické.

(3) Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší
lhůtě než 30 dnů, a je-li žádost podána u zastupitelského
úřadu, ve lhůtě kratší než 120 dnů, vydá se mu cestovní
pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s bio-
metrickými údaji ve lhůtě do 15 dnů, a je-li žádost
podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě do 60 dnů.
Tento cestovní pas neobsahuje digitální zpracování fo-
tografie a podpisu občana.

(4) Občanovi mladšímu 12 let, pokud přímo pou-
žitelný právní předpis Evropských společenství2c) ne-
stanoví odlišnou věkovou hranici, nebo občanovi, u ně-
hož není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodů
anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě
zdravotního postižení prstů rukou, se vydá cestovní
doklad se strojově čitelnými údaji s nosičem dat, v němž
jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje
o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě
uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů ru-
kou občana.

(5) Vyhláškou stanoví

a) ministerstvo vzory cestovního pasu, cestovního
průkazu a vzory jiných cestovních dokladů vydá-
vaných na základě mezinárodní smlouvy, pokud je
nestanoví tato smlouva,

b) Ministerstvo zahraničních věcí vzory diplomatic-
kého pasu a služebního pasu.

Údaje zapisované do cestovního dokladu

§ 6

(1) Cestovní doklad obsahuje údaje stanovené

tímto zákonem a přímo použitelným právním předpi-
sem Evropských společenství2c), podpis občana a jeho
fotografii.

(2) Cestovní doklady vydávané s dobou platnosti
delší než 1 rok obsahují vždy strojově čitelné, biome-
trické a další údaje stanovené tímto zákonem, včetně
digitálního zpracování fotografie občana a jeho pod-
pisu. Biometrické údaje lze použít výlučně pro ověřo-
vání pravosti cestovního dokladu a ověření totožnosti
občana pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním
dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů
(§ 5 odst. 2) zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím
technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně
zobrazených biometrických údajů občana s biometric-
kými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního do-
kladu.

(3) Povinnými údaji zapisovanými do cestovního
dokladu jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, po-
hlaví, státní občanství, datum a místo narození,
a jde-li o diplomatický nebo služební pas, i diplo-
matická nebo služební hodnost (funkce), přičemž
název místa narození se zapisuje podle aktuálního
stavu2d); u občanů narozených v cizině se zapisuje
pouze kód státu narození2e), místo narození se
u nich nezapisuje,

b) územní a časová platnost cestovního dokladu, číslo
dokladu, datum jeho vydání a označení úřadu,
který jej vydal,

c) strojově čitelné údaje zapisované do strojově či-
telné zóny cestovního pasu, diplomatického pasu
nebo služebního pasu v tomto pořadí: typ do-
kladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno,
popřípadě jména občana, číslo cestovního dokladu,
státní občanství, datum narození, pohlaví, doba
platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kon-
trolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vy-
braných údajů ve strojově čitelné zóně.

(4) Cestovní průkaz vydaný z důvodu návratu na
území České republiky pro nově narozeného občana
nemusí obsahovat rodné číslo.
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2b) Čl. 2 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky
v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy.

2c) Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004, v platném znění.
2d) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
2e) Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 o vydání číselníku (ČZEM), uveřejněné pod č. 489/2003 Sb.



§ 7

(1) Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost
občana do cestovního dokladu jsou označení absol-
venta vyšší odborné školy3), akademický titul, stavov-
ské označení nebo jiný titul absolventa vysoké školy3a),
označení „docent“ nebo „profesor“3b) (dále jen „titul“)
nebo vědecká hodnost4); titul nebo vědecká hodnost se
uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním práv-
ním předpisem.

(2) Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vyme-
zené části cestovního dokladu zapsat všechny požado-
vané nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíší.

§ 8

zrušen

§ 9

(1) Policie při kontrole cestovního dokladu ob-
čana na hraničním přechodu zapíše na jeho žádost do
cestovního dokladu záznam o překročení státní hranice,
který obsahuje údaje o datu a směru překročení hra-
nice, popřípadě o názvu hraničního přechodu.

(2) Jedná-li se o cestovní doklad, do něhož nelze
údaje podle odstavce 1 zapsat, policie vydá na hranič-
ním přechodu držiteli takového cestovního dokladu na
jeho žádost písemné potvrzení s těmito údaji.

§ 10

Změny a doplnění údajů

(1) V cestovním dokladu lze provést změnu údaje
o časové platnosti cestovního dokladu, je-li tímto ces-
tovním dokladem cestovní průkaz.

(2) V cestovním dokladu lze provést doplnění
údajů o titulu nebo vědecké hodnosti.

(3) V jiném cestovním dokladu vydaném podle
mezinárodní smlouvy lze provést změny zapsaných
údajů nebo doplnění údajů, jen pokud to mezinárodní
smlouva umožňuje.

(4) Změnu a doplnění údajů v cestovním dokladu
provádí orgán příslušný k jeho vydání. V zahraničí

může provádět změny údajů podle odstavce 1 zastupi-
telský úřad.

§ 11

Územní a časová platnost

(1) Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas
obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometric-
kými údaji se vydá s územní platností do všech států
světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let,
nebo 10 let občanům starším 15 let.

(2) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydá s územní
platností do všech států světa a s dobou platnosti 6 mě-
síců.

(3) Dobu platnosti cestovních dokladů uvedených
v odstavcích 1 až 2 nelze prodloužit.

§ 12

Cestovní pas

(1) Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce
s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad
městské části určený Statutem hlavního města Prahy
(dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“),
příslušný podle místa jeho trvalého pobytu.

(2) Nemá-li občan trvalý pobyt na území, vydá
cestovní pas obecní úřad obce s rozšířenou působností
příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu
v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt
v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, vydá
cestovní pas Magistrát města Brna.

§ 13

Diplomatický pas

(1) Diplomatický pas vydá Ministerstvo zahranič-
ních věcí

a) prezidentu republiky,

b) poslanci a senátorovi,

c) členovi vlády,
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3) § 101 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
3a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

pozdějších předpisů.
3b) § 70 zákona č. 111/1998 Sb.

4) § 102 zákona č. 111/1998 Sb.



d) soudci Ústavního soudu, předsedovi Nejvyššího
soudu, předsedovi Nejvyššího správního soudu,

e) prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu,

f) manželu prezidenta republiky, manželu předsedy
Poslanecké sněmovny a manželu předsedy Senátu,
manželu člena vlády, manželu předsedy Ústavního
soudu, manželu předsedy Nejvyššího soudu, man-
želu předsedy Nejvyššího správního soudu,

g) diplomatickému pracovníku Ministerstva zahra-
ničních věcí, manželu a nezaopatřenému dítěti5)
diplomatického pracovníka pracujícího na zastupi-
telském úřadě, pokud s ním žijí ve společné do-
mácnosti v místě působení.

(2) Jiným osobám, u nichž to odpovídá meziná-
rodním zvyklostem, může být diplomatický pas vydán
se souhlasem ministra zahraničních věcí.

§ 14

Služební pas

(1) Služební pas vydá Ministerstvo zahraničních
věcí

a) nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi minis-
tra, místopředsedovi Nejvyššího soudu, náměst-
kovi nejvyššího státního zástupce, vicepreziden-
tovi Nejvyššího kontrolního úřadu, vedoucímu
Úřadu vlády, vedoucímu Kanceláře prezidenta re-
publiky, vedoucímu Kanceláře Poslanecké sně-
movny a vedoucímu Kanceláře Senátu,

b) zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí k ces-
tám při plnění pracovních úkolů v zahraničí, není-
-li držitelem diplomatického pasu,

c) zaměstnanci zastupitelského úřadu, pokud není
držitelem diplomatického pasu, a jeho manželu
a nezaopatřenému dítěti5), pokud s ním žijí ve spo-
lečné domácnosti v místě působení.

(2) Jiným osobám, než uvedeným v odstavci 1,
může být služební pas vydán se souhlasem ministra
zahraničních věcí na základě žádosti potvrzené vedou-
cím Kanceláře prezidenta republiky, vedoucím Kance-
láře Poslanecké sněmovny, vedoucím Kanceláře Senátu,
předsedou Nejvyššího soudu, předsedou Nejvyššího
správního soudu, ministrem anebo vedoucím jiného
ústředního orgánu státní správy, pokud cestují do za-
hraničí v záležitostech České republiky.

(3) Služební pas lze použít pouze ke služební cestě
do zahraničí; po jejím skončení je držitel služebního
pasu povinen jej bezodkladně odevzdat orgánu, který
o vydání tohoto pasu požádal.

(4) Orgán, kterému občan odevzdal služební pas
podle odstavce 3, je povinen zabezpečit tento pas před
ztrátou, odcizením, zničením, poškozením a zneužitím
a předat jej jeho držiteli, pokud má uskutečnit služební
cestu do zahraničí.

§ 15

Cestovní průkaz

(1) Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad,
lze v odůvodněných případech, například při ztrátě ces-
tovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz
k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omeze-
nou účelem cesty. Cestovní průkaz vydá zastupitelský
úřad. Cestovní průkaz lze vydat na dobu platnosti nej-
výše 6 měsíců.

(2) Zastupitelský úřad je oprávněn za účelem vy-
dání cestovního průkazu požádat ministerstvo nebo
obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný
k vydání cestovního dokladu o potvrzení správnosti
či upřesnění údajů uváděných na žádosti o vydání ces-
tovního průkazu nebo o sdělení doplňujících údajů,
pokud občan nemůže příslušnými doklady prokázat
pravdivost těchto údajů.

§ 15a

Náhradní cestovní doklad Evropské unie

Zastupitelský úřad je oprávněn za účelem vydání
zmocnění k vydání náhradního cestovního dokladu
Evropské unie2a) požádat ministerstvo nebo obecní
úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání
cestovního dokladu o potvrzení správnosti či upřesnění
údajů uváděných na žádosti o vydání náhradního ces-
tovního dokladu Evropské unie.

§ 16

Jiný cestovní doklad
na základě mezinárodní smlouvy

Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní
smlouvy vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou
působností příslušný podle místa jeho trvalého pobytu.
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5) § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. a zákona č. 242/1997 Sb.



Díl 2

Postup při vydání cestovního dokladu

§ 17

Podmínky k vydání cestovního dokladu
a provedení změn nebo doplnění jeho údajů

(1) Cestovní doklad lze vydat a změny nebo do-
plnění údajů v něm zapsaných lze provést na žádost,
která splňuje náležitosti stanovené tímto zákonem. Ob-
čanovi se vydá cestovní doklad, pokud k tomu jsou
splněny podmínky stanovené tímto zákonem nebo
mezinárodní smlouvou. Občanovi, který je držitelem
platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas
jen v odůvodněných případech; odůvodněným přípa-
dem se rozumí například vyřízení vízových záležitostí
souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan ces-
tovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahra-
ničí.

(2) Žádost o vydání cestovního dokladu, popří-
padě o provedení změn v něm zapsaných údajů nebo
o jejich doplnění může podat občan starší 15 let; pokud
je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas
zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.

(3) Za občana mladšího 15 let podává žádost zá-
konný zástupce.

(4) Místo zákonného zástupce může podat žádost
podle odstavce 3 pěstoun7), osoba, které byl občan
mladší 15 let svěřen do výchovy8), nebo ředitel zařízení
pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vy-
žadující okamžitou pomoc, které pečují na základě
soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let9). Tyto
osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce
s jeho ověřeným podpisem.

(5) Souhlas zákonného zástupce podle odstavců 2
a 4 se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s pře-
kážkou těžko překonatelnou.

(6) Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny,
podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává

místo zákonného zástupce souhlas podle odstavce 2
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí10).

(7) Je-li zákonným zástupcem podle odstavce 2
nebo 4 rodič, postačí souhlas jednoho z rodičů.

(8) Za občana, který je zbaven způsobilosti k práv-
ním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úko-
nům je omezena, podává žádost zákonný zástupce.

(9) Při vydání prvního cestovního pasu je občan
povinen prokázat státní občanství České republiky10a).

(10) Jde-li o cestovní doklad vydávaný k plnění
pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní
smlouvy, může podat žádost za občana pověřený zá-
stupce právnické osoby zřízené státem.

(11) Ověření podpisu podle odstavce 2 nebo 4 se
nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žá-
dostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgá-
nem příslušným k vydání cestovního dokladu, u matrič-
ního úřadu11) nebo v zahraničí u zastupitelského úřadu.

(12) Nemůže-li v zahraničí podat žádost o vydání
cestovního průkazu zákonný zástupce nebo jiná osoba
k tomu oprávněná podle odstavce 4, popřípadě podle
odstavce 8, vydá zastupitelský úřad cestovní průkaz
občanovi z úřední moci. Zastupitelský úřad vydá ob-
čanovi cestovní průkaz z moci úřední rovněž v přípa-
dech, kdy tak stanoví mezinárodní smlouva.

(13) Nelze-li k žádosti o vydání cestovního prů-
kazu podané v zahraničí získat souhlas zákonného zá-
stupce podle odstavce 2 nebo 4, vydá zastupitelský
úřad cestovní průkaz bez tohoto souhlasu.

§ 18

Osoby oprávněné k podání žádosti podle tohoto
zákona se mohou dát zastupovat na základě plné moci
při řízení o vydání cestovního dokladu, provedení
změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu, s vý-
jimkou převzetí cestovního dokladu; to neplatí, jedná-li
se o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosi-
čem dat s biometrickými údaji.
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7) § 45a a násl. zákona o rodině.
8) § 45 zákona o rodině.
9) § 46 zákona o rodině.

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně vý-
chovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

10) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
10a) § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.
11) § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.



§ 19

Místo podání žádosti

(1) Žádost o vydání cestovního dokladu a žádost
o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním
dokladu se podávají na tiskopisech stanovených minis-
terstvem podle § 20 odst. 8 u orgánu příslušného k vy-
dání cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu.
Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze podat
u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního
úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

(2) Jedná-li se o cestovní pas nebo jiný cestovní
doklad na základě mezinárodní smlouvy, lze podat žá-
dost podle odstavce 1 u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností mimo místo trvalého pobytu občana
anebo u matričního úřadu11); to neplatí, jedná-li se
o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji.

§ 20

Náležitosti žádosti

(1) Občan, který žádá o vydání cestovního do-
kladu, 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 ne-
zapisuje 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 diplomatic-
kého pasu nebo služebního pasu manželu nebo
nezaopatřenému dítěti držitele diplomatického
nebo služebního pasu,

d) nepovinné údaje podle § 7, pokud občan žádá o je-
jich zapsání do cestovního dokladu,

e) odůvodnění, pokud občan žádá o vydání dalšího
cestovního pasu (§ 17 odst. 1),

f) údaje, které jsou podmínkou vydání cestovního
dokladu na základě mezinárodní smlouvy.

Žádost o vydání cestovního dokladu musí být pode-
psána občanem, jemuž má být cestovní doklad vydán;

podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho prove-
dení 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
cestovního dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjim-
kou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzu-
lárním úředníkem, s využitím údajů vedených v agen-
dovém informačním systému evidence obyvatel (dále
jen „evidence obyvatel“)11a), evidence cestovních do-
kladů (§ 29) a evidence diplomatických a služebních
pasů (§ 29a), který současně pořídí biometrické údaje
občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční
podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpra-
cování.

(3) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometric-
kými údaji nebo zastupitelský úřad, s výjimkou kon-
zulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním
úředníkem, při zpracování žádosti o vydání tohoto ces-
tovního dokladu postupuje podle § 21 a 21a. Zpraco-
vaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a pod-
pisem občana a předloží se občanu, který svým podpi-
sem 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 evidence obyvatel
a evidence cestovních dokladů prostřednictvím Minis-
terstva zahraničních věcí dálkovým přístupem v rámci
komunikační infrastruktury mezi ministerstvem a Mi-
nisterstvem zahraničních věcí.

(5) K žádosti o vydání cestovního dokladu bez
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s bio-
metrickými 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 „foto-
grafie“), které splňují požadavky na technické prove-
dení, stanovené vyhláškou ministerstva. K žádosti o vy-
dání cestovního dokladu lze v odůvodněném případě
z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit
fotografii s pokrývkou hlavy; tato pokrývka nesmí za-
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11a) § 3 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.



krývat obličejovou část způsobem, který by znemož-
ňoval identifikaci. Při pořizování údajů o zobrazení
obličeje jako biometrického údaje platí požadavky
pro zobrazení obličeje občana na fotografii podle před-
cházejících vět obdobně.

(6) Podpisem občana podle odstavce 1 se pro
účely vydání cestovního dokladu rozumí vlastní rukou
občana provedené písemné vyjádření jeho jména i pří-
jmení, popřípadě pouze příjmení.

(7) Žádost o provedení změn nebo doplnění údajů
v cestovním dokladu obsahuje údaje uvedené v od-
stavci 1 v rozsahu potřebném k provedení požadované
změny nebo doplnění údajů.

(8) 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 nebo služební
pas, stanoví vzor tiskopisu těchto žádostí vyhláškou
Ministerstvo zahraničních věcí.

(9) Ministerstvo stanoví po projednání s Minister-
stvem zahraničních věcí vyhláškou technické pod-
mínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání
biometrických údajů, včetně postupu při pořizování
biometrických údajů u občanů s neobvyklými anato-
mickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobra-
zení obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé
ruce.

§ 21

Prokazování údajů v žádosti

(1) Žadatel podle § 17 odst. 2 až 10 je povinen
uvést v žádosti podle § 20 odst. 1 nebo § 20 odst. 3
pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost
prokázat. Nemůže-li prokázat pravdivost požadova-
ných údajů, je povinen předložit podklady pro jejich
zjištění. Pravdivost údajů uváděných v žádosti se pro-
kazuje doklady podle zvláštních právních předpisů12),
popřípadě dalšími doklady podle mezinárodní
smlouvy, jedná-li se o jiný cestovní doklad vydávaný
na jejím základě.

(2) Pokud je dokladem o jménu, popřípadě jmé-
nech nebo příjmení matriční doklad vydaný matrikou
cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční do-

klad vydaný zvláštní matrikou13). Předložení tohoto
dokladu se nevyžaduje v případě vydání cestovního
průkazu pro návrat občana nově narozeného v cizině
nebo v případě stanoveném zvláštním právním předpi-
sem, anebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva.

(3) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu,
k provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním
dokladu zastaví řízení, pokud osoba oprávněná podat
žádost neprokáže ve lhůtě stanovené rozhodnutím to-
hoto orgánu o přerušení řízení pravdivost údajů poža-
dovaných v žádosti nebo nepředloží podklady pro je-
jich zjištění.

§ 21a

Pořizování biometrických údajů

(1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometric-
kými údaji nebo zastupitelský úřad, s výjimkou kon-
zulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním
úředníkem, pořídí biometrické údaje, jestliže

a) byla ověřena správnost údajů zpracovávaných v žá-
dosti o vydání tohoto cestovního dokladu,

b) není důvod pro odepření vydání cestovního do-
kladu podle § 23.

(2) Pořízené údaje o zobrazení obličeje se digita-
lizují pro účely vedení údajů v evidenci cestovních do-
kladů a v evidenci diplomatických a služebních pasů
[§ 29 odst. 2 písm. b) bod 7 a § 29a odst. 2 písm. b)
bod 7] a zpracování tištěné podoby občana v cestovním
dokladu a jsou vloženy do nosiče dat.

§ 21b

Kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji
orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji prověří při převzetí každého takového cestovního
dokladu od ministerstva technickou funkčnost nosiče
dat s biometrickými údaji. Zjistí-li, že nosič dat je tech-
nicky nefunkční, vrátí neprodleně takový cestovní do-
klad ministerstvu, které zajistí výrobu nového cestov-
ního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji. To neplatí, jde-li o cestovní do-
klad uvedený v § 5 odst. 1 písm. b) a c).
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12) Například zákon č. 268/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
13) § 21 zákona č. 268/1949 Sb., ve znění zákona č. 68/1993 Sb.



§ 22

Převzetí cestovního dokladu

(1) Cestovní doklad může převzít

a) občan starší 15 let,

b) zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan
mladší 15 let svěřen do výchovy, ředitel zařízení
pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na
základě soudního rozhodnutí o občana mladšího
15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu
dětí,

c) zákonný zástupce občana, který byl zbaven způ-
sobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobi-
lost k právním úkonům byla omezena, anebo

d) pověřený zástupce právnické osoby zřízené stá-
tem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění
pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní
smlouvy.

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny
osobně se dostavit k převzetí cestovního dokladu
k orgánu, u kterého podaly žádost o vydání cestovního
dokladu, popřípadě k jinému orgánu oprávněnému pře-
dávat cestovní doklady, který uvedly v této žádosti.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji lze převzít pouze u orgánu,
u kterého byla podána žádost o jeho vydání.

(3) Občanu, jemuž je vydáván cestovní doklad se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji, popřípadě jeho zástupci podle § 17 odst. 3 až 8,
se na žádost ověří správnost osobních údajů uvedených
ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnost nosiče dat
s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovaných
biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost
v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje
prostřednictvím technického zařízení umožňujícího
srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů
občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči
dat cestovního dokladu. V případě zjištění nefunkčnosti
nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění
nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů,
nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů,
zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo
na vydání nového cestovního dokladu.

(4) Zastupitelský úřad může od požadavku osobní
přítomnosti upustit a cestovní průkaz zaslat na doru-
čenku do vlastních rukou13a), jestliže osoba uvedená
v odstavci 1

a) se nachází v bezprostředním ohrožení života, nebo
se v takovém ohrožení nachází člen její rodiny,

b) je hospitalizována a je třeba ji urychleně dopravit
zpět do České republiky,

c) je neschopna pohybu, nebo

d) je zbavena svobody a podle rozhodnutí soudu
nebo jiného orgánu příslušného v trestním řízení
má být ze státu, v němž se nachází, vyhoštěna
anebo vydána k trestnímu stíhání v České repu-
blice.

Odepření vydání a odnětí cestovního dokladu

§ 23

(1) Vydání cestovního dokladu orgán příslušný
k jeho vydání občanovi odepře, bylo-li mu podle
zvláštního právního předpisu14) uloženo omezení spo-
čívající v zákazu vycestování do zahraničí.

(2) O odnětí cestovního dokladu se rozhoduje
v trestním řízení podle zvláštního právního předpisu14).

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

Vyhovuje-li se podle tohoto zákona v plném roz-
sahu podání žadatele podle § 17 odst. 2 až 10, na zá-
kladě kterého se vydá cestovní doklad nebo se prove-
dou změny anebo doplnění údajů v tomto dokladu,
nevydává se rozhodnutí ve správním řízení15).

§ 27

zrušen
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13a) Akta Světové poštovní unie, vyhlášená pod č. 308/1996 Sb.
14) Trestní řád.
15) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).



§ 28

(1) Platnost cestovního dokladu skončí

a) uplynutím doby v něm vyznačené,

b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,

c) uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení
občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením
manželství občana15a),

d) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo naby-
tím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
držitele cestovního dokladu (dále jen „držitel“)
za mrtvého.

(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu
rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou
nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně pro-
vedené změny, s výjimkou nesprávného údaje o ak-
tuálním příjmení občana, pokud ke změně pří-
jmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství
občana15a), nebo

c) jeho držitel podstatně změnil svou podobu (§ 20
odst. 5).

Souhlasí-li občan s rozhodnutím podle tohoto od-
stavce, provede se záznam do protokolu, v opačném
případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Jestliže cestovní doklad občana obsahuje ne-
správný údaj o jeho aktuálním příjmení, a to vzhledem
k jeho změně, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavře-
ním manželství občana15a), nerozhoduje orgán přísluš-
ný k vydání cestovního dokladu o skončení jeho plat-
nosti; u tohoto cestovního dokladu se po dobu 3 měsíců
ode dne uzavření manželství údaj o příjmení před jeho
změnou, která nastala z důvodů podle tohoto odstavce,
považuje pro účely tohoto zákona za přesný s tím, že
současně se použije ustanovení odstavce 1 písm. c).

(4) Diplomatický nebo služební pas je neplatný
také tehdy, jestliže zanikne důvod, pro který byl vydán.
Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy
je neplatný také tehdy, jestliže jeho držitel již nesplňuje
podmínky stanovené touto mezinárodní smlouvou pro
jeho vydání.

Díl 3

Evidence cestovních dokladů

§ 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 pro-
středcích výpočetní techniky a obsahuje údaje:

a) o žádosti o vydání cestovního dokladu:

1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se stro-
jově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometric-
kými údaji,

2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního
dokladu podle bodu 1, včetně digitálního zpra-
cování fotografie a podpisu žadatele,

3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání ces-
tovního dokladu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji,

b) o vydání cestovního dokladu:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení a agendový
identifikátor fyzické osoby pro agendu cestov-
ních dokladů držitele,

2. rodné číslo držitele,

3. místo a okres narození a u občana, který se na-
rodil v cizině, pouze stát narození,

4. číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

5. datum vydání cestovního dokladu,

6. datum převzetí cestovního dokladu,

7. dobu platnosti cestovního dokladu,

8. označení orgánu, který cestovní doklad vydal,

9. digitální zpracování fotografie a podpisu drži-
tele; v případě, že se o zobrazení obličeje poři-
zuje biometrický údaj, vede se digitalizovaná
podoba obličeje držitele cestovního dokladu
podle § 21a odst. 2,

10. údaje uvedené v § 7,

11. prodloužení doby platnosti cestovního do-
kladu,

c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech
údajů v nosiči
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15a) § 8 zákona o rodině.
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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. kód veřejné části elektronického podpisu oso-
by, která vložila údaje do nosiče dat,

d) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestov-
ních dokladech:

číslo, druh, datum vydání a doba platnosti ztrace-
ného, odcizeného nebo neplatného cestovního do-
kladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo
odcizení,

e) o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do
zahraničí:
1. označení orgánu, který uložil omezení spočíva-

jící 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 před-
pisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí ces-
tovního 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,

f) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení
oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskyt-
nut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím
základních registrů,

g) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle
tohoto zákona.

(3) V evidenci cestovních dokladů podle § 29 se
při poskytování údajů podle § 30 odst. 6 vedou rovněž
záznamy o přístupech do tohoto informačního systé-
mu, které obsahují údaje o:

a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,

b) dni, měsíci, roku 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 pro-
střednictvím dalších držitelů, pro něž je rozhodu-
jící údaj společný,

d) důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 2 se
po předání cestovního dokladu jeho držiteli, popřípadě

zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, převedou do části
evidence cestovních dokladů podle odstavce 2 písm. b).
Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 3 se vedou
výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí lhůty
60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu
ministerstvu; po uplynutí této lhůty je správce evidence
cestovních dokladů podle § 29 povinen neprodleně po-
řízené biometrické údaje zlikvidovat.

(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) a v od-
stavci 3 se uchovávají ještě po dobu 15 let od skončení
platnosti cestovního dokladu a údaje uvedené v odstav-
ci 2 písm. e) se uchovávají po dobu trvání omezení spo-
čívajícího 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.

(2) Evidence diplomatických a služebních pasů je
vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje
údaje:

a) o žádosti o vydání diplomatického nebo služeb-
ního pasu:

1. číslo žádosti o vydání diplomatického nebo slu-
žebního pasu se strojově čitelnými údaji a s no-
sičem dat s biometrickými údaji,

2. údaje obsažené v žádosti o vydání diplomatic-
kého nebo služebního pasu podle bodu 1,
včetně digitálního zpracování fotografie a pod-
pisu žadatele,

3. biometrické údaje,

b) o vydání diplomatického nebo služebního pasu:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení a agendový
identifikátor fyzické osoby pro agendu diplo-
matických a služebních pasů držitele,

2. rodné číslo držitele,

3. místo a okres narození a u občana, který se na-
rodil v cizině, pouze stát narození,

4. číslo a druh vydaného diplomatického nebo
služebního pasu,

5. datum vydání diplomatického nebo služebního
pasu,

6. datum převzetí cestovního dokladu,

7. dobu platnosti diplomatického nebo služebního
pasu,
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8. označení orgánu, který diplomatický nebo slu-
žební pas vydal,

9. digitální zpracování fotografie a podpisu drži-
tele,

10. údaje uvedené v § 7,

c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech
údajů v nosiči:

1. číslo nosiče dat,

2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí
údajů uložených na nosiči dat v souladu s tímto
zákonem,

3. kód veřejné části elektronického podpisu oso-
by, která vložila údaje do nosiče dat,

d) o ztracených, odcizených nebo neplatných diplo-
matických nebo služebních pasech:

číslo, druh, datum vydání a doba platnosti ztrace-
ného, odcizeného nebo neplatného diplomatic-
kého nebo služebního pasu a datum a místo ohlá-
šení jeho ztráty nebo odcizení,

e) o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do
zahraničí:

1. označení orgánu, který uložil omezení spočíva-
jící 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 před-
pisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí ces-
tovního 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,

f) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení
oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskyt-
nut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím
základních registrů,

g) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle
tohoto zákona.

(3) V evidenci diplomatických a služebních pasů
se při poskytování údajů podle § 30 odst. 6 vedou rov-
něž záznamy o přístupech do tohoto informačního sy-
stému, které obsahují údaje o:

a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,

b) dni, měsíci, roku 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 usku-
teční prostřednictvím dalších držitelů, pro něž je
rozhodující údaj společný,

d) důvodu přístupu do evidence diplomatických a slu-
žebních pasů.

Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) bodě 2 se po pře-
dání diplomatického nebo služebního pasu jeho drži-
teli, popřípadě zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, pře-
vedou do části evidence diplomatických a služebních
pasů podle odstavce 2 písm. b). Údaje uvedené v od-
stavci 2 písm. a) bodě 3 se vedou výlučně po dobu od
jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů ode dne do-
dání vyrobeného cestovního dokladu Ministerstvu za-
hraničních věcí; po uplynutí této lhůty je správce evi-
dence diplomatických a služebních pasů povinen ne-
prodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) a v od-
stavci 3 se uchovávají ještě po dobu 15 let od skončení
platnosti diplomatického nebo služebního pasu a údaje
uvedené v odstavci 2 písm. e) se uchovávají po dobu
trvání omezení spočívajícího v zákazu vycestování do
zahraničí.

§ 30

(1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu,
s výjimkou diplomatických nebo služebních pasů, je
pro ministerstvo zpracovatelem16) údajů vedených
v evidenci cestovních dokladů; to neplatí pro údaje po-
dle § 29 odst. 2 písm. b) bodů 4 a 5 a podle § 29 odst. 2
písm. c), jejichž zpracovatelem je v případě cestovního
pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s bio-
metrickými údaji ministerstvo, které tyto údaje získává
od jeho výrobce.

(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu
nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního
úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem,
prostřednictvím informačního systému Ministerstva za-
hraničních věcí je pro účely výkonu své působnosti
uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů a evi-
dence 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 zahranič-
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ních věcí 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 da-
tum 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 na-
bytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Pro výkon státní správy na úseku cestovních
dokladů využívá ministerstvo, Ministerstvo zahranič-
ních věcí a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
z evidence obyvatel tyto údaje o občanech:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě je-
jich změnu, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změnu,

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 ukon-
čení trvalého pobytu na území České republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,

j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákon-
ného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základ-
ním registru obyvatel, se využijí z evidence obyvatel,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.

(5) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje
uvedené v § 29 odst. 2 písm. e) a v § 29a odst. 2
písm. e) využívat orgány, které jsou podle tohoto zá-
kona oprávněny odepřít vydání cestovního dokladu,
anebo orgány, které podle zvláštního právního před-
pisu14) mohou uložit omezení spočívající v zákazu vy-
cestování do zahraničí.

(6) Ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí
nebo orgány příslušné k vydání cestovního dokladu
poskytují údaje z evidence cestovních dokladů a evi-
dence diplomatických a služebních pasů, pouze pokud
tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní
smlouva, a to v jejich rozsahu a způsobem v nich vy-
mezeným. Údaje podle § 29 odst. 2 písm. a) bodu 3
a § 29a odst. 2 písm. a) bodu 3 se neposkytují.

(7) Pokud právnické nebo fyzické osoby nakládají
s údaji z evidence cestovních dokladů na základě zvlášt-
ního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které
nemají povahu osobních údajů podle zvláštního práv-
ního předpisu16), nakládat výlučně způsobem a v roz-
sahu, které určí ministerstvo.

(8) Údaje vedené podle § 29 odst. 2 písm. d) může
ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový
přístup. To platí obdobně pro údaje vedené podle § 29a
odst. 2 písm. d).

(9) Ministerstvo využívá z evidence diplomatic-
kých a služebních pasů veškeré v něm vedené údaje,
a to elektronicky, způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.

§ 30a

(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností poskytuje občanovi staršímu 18 let
údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci ces-
tovních dokladů, a to na základě písemné žádosti19a).
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16a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
16b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve

znění pozdějších předpisů.
19a) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.



Údaj vedený v § 29 odst. 2 písm. f) se poskytuje za
období posledních 2 let19b).

(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede

a) jméno, popřípadě jména a příjmení,

b) rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné
číslo, uvede datum narození,

c) číslo platného cestovního dokladu,

d) adresu místa trvalého pobytu,

e) rozsah požadovaných údajů.

(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem občana19c). Úředně ověřený podpis občana
se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost
osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k posky-
tování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

(4) Za občana zbaveného způsobilosti k právním
úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním
úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání
žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho
zákonný zástupce.

(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů
jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ově-
řeným podpisem zmocnitele.

(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na for-
muláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje
ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Není-li žádost doručena prostřednictvím datové
schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronic-
kým podpisem založeným na kvalifikovaném certifi-
kátu vydaném akreditovaným poskytovatelem elektro-
nických služeb16b).

(7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evi-
denci cestovních dokladů provede záznam o datu vý-
deje a orgánu, který údaje poskytl.

(8) Pro poskytování údajů z evidence diplomatic-
kých a služebních pasů se odstavce 1 až 7 použijí ob-
dobně.

§ 30b

(1) V případech, kdy byly podle § 30 odst. 6 po-

skytnuty z evidence cestovních dokladů nebo evidence
diplomatických a služebních pasů 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 zá-
jmu České republiky nebo Evropské unie včetně
měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod dru-
hých,

a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, pí-
semně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskyt-
nutí údajů dalším příjemcům údajů z evidence ces-
tovních dokladů nebo evidence diplomatických a slu-
žebních pasů podle § 30 odst. 6 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 zpří-
stupnit, 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 předpi-
su19d). Správce evidence cestovních dokladů nebo
evidence diplomatických a služebních pasů má k to-
muto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze
v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu čin-
nosti 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 po-
vinen správci evidence cestovních dokladů nebo evi-
dence 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 za-
jištění účelu uvedeného v odstavci 1 písm. a) až f).
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19b) Zákon o správních poplatcích.
19c) Notářský řád.

Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady
a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona
č. 320/2002 Sb.

19d) § 29 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2
mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

§ 31

Vedení spisové dokumentace

(1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu
vede spisovou dokumentaci žádostí a dalších písem-
ností náležejících ke správnímu řízení o

a) vydání cestovního dokladu,

b) provedení změn údajů nebo doplnění údajů v ces-
tovním dokladu,

c) odepření vydání cestovního dokladu,

d) přestupcích na úseku cestovních dokladů,

e) skončení platnosti cestovního dokladu.

(2) Spisovou dokumentaci o změnách údajů nebo
doplnění údajů v cestovním dokladu uvedenou v od-
stavci 1 vede kromě orgánů příslušných k vydání ces-
tovního dokladu též zastupitelský úřad.

(3) Orgány příslušné k vydání cestovního dokladu
vedou spisovou dokumentaci o ztrátě, odcizení, nálezu,
poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu.

(4) Při archivování spisové dokumentace se postu-
puje podle zvláštního právního předpisu20).

HLAVA II

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Povinnosti občanů a oprávnění orgánů
související s jejich porušením

§ 32

(1) Držitel je povinen

a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům
chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením,
poškozením nebo zneužitím,

b) odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný ces-
tovní doklad nebo cestovní doklad, který je za-
plněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vy-
dání, matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu
anebo neprodleně na vyžádání orgánům policie.
Tyto orgány mu vystaví potvrzení o odevzdání
cestovního dokladu.

(2) Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu,
odcizení cestovního dokladu anebo jeho nález orgánu
příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu
úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Tyto orgány
mu vystaví potvrzení o ztrátě nebo odcizení cestovního
dokladu a současně oznámí tuto skutečnost včetně
jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození
držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
který cestovní doklad vydal.

(3) Držitel je v zahraničí povinen ohlásit nepro-
dleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu nebo jeho
nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li
jinak mezinárodní smlouva. Po návratu do České repu-
bliky je občan povinen ohlásit ztrátu nebo odcizení
cestovního dokladu také orgánu příslušnému k jeho vy-
dání.

(4) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu,
matriční úřad, zastupitelský úřad nebo policie může
zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil
povinnost jej odevzdat, nebo o kterém lze mít důvodně
za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí
podle § 28 odst. 2. Orgán, který cestovní doklad za-
držel, je povinen vydat občanovi potvrzení o zadržení
cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní do-
klad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením dů-
vodů jeho zadržení.

§ 32a

Držitel cestovního dokladu je oprávněn u kterého-
koliv orgánu příslušného k vydání tohoto cestovního
dokladu nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulár-
ním úředníkem, požádat o ověření funkčnosti nosiče
dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických
údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s bio-
metrickými údaji, popřípadě nesprávnosti v něm zpra-
covaných osobních údajů, nebo v případě zjištění ne-
správnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním
dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního
dokladu; vydání nového cestovního dokladu v tomto
případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, po-
kud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla
způsobena okolnostmi, o nichž občan prokazatelně vě-
děl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost
nosiče dat s biometrickými údaji.
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20) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.



§ 33

(1) Kdo získá cestovní doklad jiného občana, je
povinen jej neprodleně odevzdat orgánu příslušnému
k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu, nejbliž-
šímu útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu. Tuto
povinnost má i ten, kdo má nebo získá cestovní doklad
osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého,
popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestov-
ního dokladu, jestliže dosavadní cestovní doklad nalez-
ne nebo jej získá zpět jinou cestou.

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 mohou zadržet
cizí cestovní doklad tomu, kdo nesplnil povinnost jej
neprodleně odevzdat. Orgán, který cestovní doklad za-
držel, je povinen vydat osobě potvrzení o zadržení ces-
tovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad
orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu
jeho zadržení.

(3) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu
vrátí držiteli zadržený cestovní doklad do 15 dnů poté,
co jej obdržel, pokud cestovní doklad nepozbyl plat-
nosti. Bylo-li rozhodnuto o uložení omezení spočíva-
jícího v zákazu vycestování do zahraničí podle zvlášt-
ního právního předpisu14), orgán příslušný k vydání
cestovního dokladu jej bezodkladně zašle orgánu čin-
nému v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí.

§ 34

(1) Orgán příslušný k projednávání přestupků na
úseku cestovních dokladů (§ 34a odst. 3) a policie pro-
vádějící kontrolu cestovních dokladů při překračování
hranice může zadržet cestovní doklad občanovi, který
je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku cestovních
dokladů. Orgán příslušný k projednávání přestupků
nebo policie je povinna vydat občanovi potvrzení o za-
držení jeho cestovního dokladu a cestovní doklad bez-
odkladně zaslat orgánu příslušnému k jeho vydání
s uvedením důvodu jeho zadržení.

(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu
vrátí držiteli zadržený cestovní doklad do 15 dnů po
jeho zadržení, pokud cestovní doklad nepozbyl plat-
nosti. Bylo-li rozhodnuto o uložení omezení spočíva-
jícího v zákazu vycestování do zahraničí podle zvlášt-
ního právního předpisu14), orgán příslušný k vydání
cestovního dokladu jej bezodkladně zašle orgánu čin-
nému v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí.

§ 34a

Přestupky na úseku cestovních dokladů

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před
ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo
zneužitím,

b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu
v cestovním dokladu,

c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kon-
trole cestovních dokladů při překračování státních
hranic České republiky na hraničním přechodu,

d) při opuštění území České republiky neoprávněně
překročí státní hranice bez platného cestovního
dokladu,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu,
odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,

f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní
doklad, který je zaplněn záznamy,

g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho
ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo
získá zpět jiným způsobem,

h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije ces-
tovní doklad,

i) poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zá-
stavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu
do objektu nebo na pozemek,

j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže sou-
hlas občana podle § 2 odst. 3, nebo

k) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči
dat s biometrickými údaji.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až j)
lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 1 písm. k) pokutu do 1 000 000 Kč.

(3) Správním orgánem příslušným k řízení o pře-
stupcích podle odstavce 1 písm. a) až j) v prvním stupni
je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož
územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu.
Není-li občan v České republice k trvalému pobytu
hlášen, projedná přestupek úřad obce s rozšířenou pů-
sobností příslušný podle místa jeho posledního trva-
lého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý
pobyt v České republice neměl nebo pokud jej nelze
zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna.

(4) Správním orgánem příslušným k řízení o pře-
stupcích podle odstavce 1 písm. k) je v prvním stupni
Úřad pro ochranu osobních údajů.

(5) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) a d) může
projednat v příkazním řízení policie provádějící kon-
trolu cestovních dokladů podle § 3 odst. 3.
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§ 34b

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že neoprávněně zpraco-
vává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými
údaji.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží po-
kuta do 10 000 000 Kč.

§ 34c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 34b odst. 1 projednává
Úřad pro ochranu osobních údajů.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby21b) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpověd-
nosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené podle § 34b odst. 2 vybírá
orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem roz-
počtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který po-
kutu uložil.

§ 35

zrušen

§ 36

(1) Zaměstnanci ministerstva, Ministerstva zahra-
ničních věcí, krajů, obcí s rozšířenou působností a ma-
tričních úřadů, zaměstnanci a příslušníci policie a osoby,
které zabezpečují výrobu a vyplňování cestovních do-

kladů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skuteč-
nostech, se kterými se seznámili při provádění tohoto
zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost
trvá i po skončení pracovního nebo služebního po-
měru.

(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být
osoby uvedené v odstavci 1 zproštěny pouze tím, v je-
hož zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zá-
jmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením
rozsahu a účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat
určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvlášt-
ních právních předpisů23).

§ 37

(1) Není-li stanoveno jinak, postupuje se při roz-
hodování podle tohoto zákona podle správního
řádu15).

(2) V případě podání žádosti o vydání cestovního
dokladu je číslo žádosti podle tohoto zákona poklá-
dáno za spisovou značku24).

(3) Občan, který žádá o vydání cestovního do-
kladu, popřípadě jiná osoba, která je podle tohoto zá-
kona oprávněna k podání žádosti o vydání cestovního
dokladu za tohoto občana, je oprávněn požádat o zpět-
vzetí25) žádosti o vydání cestovního dokladu, a to
v době od podání žádosti o vydání cestovního dokladu
do doby odeslání technologicky zpracovaných dat ze
žádosti ministerstvu pro zajištění výroby cestovního
dokladu, popřípadě jedná-li se o cestovní doklad s do-
bou platnosti 1 rok a kratší, do doby zahájení zpraco-
vání cestovního dokladu.

HLAVA III

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 38

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů za-
městnanců, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vy-
konávají činnosti v oblasti cestovních dokladů občanů,
přecházejí z policie na okresní úřady, v jejichž územ-
ním obvodu mají tito zaměstnanci pracoviště.
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§ 39

(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené pů-
sobnosti na úseku cestovních dokladů u obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností.

(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se
u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností použijí
obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole vý-
konu přenesené působnosti.

§ 39a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské
části hlavního města Prahy, magistrátům měst Brna,
Ostravy a Plzně nebo matričnímu úřadu podle tohoto
zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 40

(1) Cestovní doklady vydané podle zákona č. 216/
/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do za-
hraničí, ve znění zákona č. 150/1996 Sb., se považují za
vydané podle tohoto zákona.

(2) Při řízeních o vydání cestovního dokladu, pro-
vedení změn údajů v cestovních dokladech nebo pro-
dloužení doby jeho platnosti, která byla zahájena do
dne účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zá-
kona č. 216/1991 Sb., ve znění zákona č. 150/1996 Sb.

§ 41

(1) Do 31. prosince 2001 mohou okresní úřady
vydávat místo cestovního pasu se strojově čitelnou zó-
nou cestovní pasy bez strojově čitelné zóny s dobou
platnosti na 5 let; dobu platnosti tohoto cestovního
pasu nelze prodloužit.

(2) Okresní úřad vydá cestovní pas podle od-
stavce 1 do 30 dnů.

§ 41a

zrušen

§ 42 a 43

Těmito ustanoveními byly novelizovány jiné zákony.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 44

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech
a cestování do zahraničí.

2. Zákon č. 214/1993 Sb., o označování některých
cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich plat-
nosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské
Federativní Republiky.

§ 45

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude
účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém
evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1. července
2000.

* * *

1. Zákon č. 217/2002 Sb., kterým se mění zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České re-
publiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 140/2001 Sb., 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), a 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 zákona č. 2/2002 Sb., nabyl účinnosti
dnem 1. ledna 2003, s výjimkou čl. II bodu 11, který
nabyl účinnosti ke dni vstupu smlouvy o přistoupení
České republiky do Evropské unie v platnost (1. května
2004) a čl. II bodů 1 až 5 a 7 až 10, které naby-
ly účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hra-
nicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie
o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. červ-
na 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím,
Spolkovou republikou Německo, Francouzskou repu-
blikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozem-
ským královstvím k provedení dohody podepsané dne
14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na
společných hranicích pro Českou republiku (21. pro-
since 2007).
Čl. II bod 11 pozbyl účinnosti dnem 21. prosince 2007.

2. Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení ně-
kterých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

3. Zákon č. 539/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
nabyl účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po
dni jeho vyhlášení (1. listopadu 2004).
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4. Zákon č. 559/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestov-
ních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Po-
licii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou čl. III bo-
du 57, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006 a čl. III
bodu 4, který nabyl účinnosti dnem zrušení kontrol
na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Ra-
dy Evropské unie o vstupu Úmluvy, podepsané dne
19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým králov-
stvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou
republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizo-
zemským královstvím k provedení dohody podepsané
dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol
na společných hranicích pro Českou republiku, v plat-
nost (21. prosince 2007).

5. Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony na úseku cestovních dokladů, nabyl účinnosti
dnem 1. září 2006, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 2,
které nabylo účinnosti dnem 15. srpna 2006.

6. Zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zá-
kona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokla-
dech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/
/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem desátého ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení
(1. března 2008).

7. Zákon č. 379/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České re-
publiky a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších 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, a některé další zákony, nabyl
účinnosti dnem jeho vyhlášení (21. prosince 2007).

8. Zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé
zákony na úseku cestovních dokladů, nabyl účinnosti
dnem jeho vyhlášení (25. dubna 2008).

9. Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České
republiky, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009.

10. Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zá-
konů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2010.

11. Zákon č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných
dokladů s biometrickými údaji a o změně někte-
rých zákonů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení
(29. června 2009).

12. Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech, nabyl účinnosti dnem 1. července 2010.

13. Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, nabude
účinnosti dnem 1. ledna 2011.

14. Zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony,
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010.

15. Nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 384/
/2009 Sb., nabude účinnosti dnem 31. prosince 2010.

16. Zákon č. 197/2010 Sb., kterým se mění zákon
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zá-
kona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokla-
dech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/
/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti dnem
1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 3
až 7, 16, 21 a 26, která nabývají účinnosti dnem
1. července 2011, a ustanovení čl. I bodů 17 a 22, která
nabývají účinnosti dnem 26. června 2012.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.
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PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje
úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

(zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 2/2002 Sb.,
zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb.,
zákonem č. 68/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb.,
zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 239/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb., zákonem č. 305/2008 Sb.,

zákonem č. 7/2009 Sb., zákonem č. 41/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb.
a zákonem č. 306/2009 Sb.

ZÁKON
o evidenci obyvatel a rodných číslech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

HLAVA I

EVIDENCE OBYVATEL

§ 1

(1) V evidenci obyvatel se vedou údaje o

a) státních občanech České republiky1) (dále jen „ob-
čan“),

b) osobách, které pozbyly státní občanství České re-
publiky,

c) cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě ji-
ným zákonným zástupcem, manželem, registrova-
ným partnerem (dále jen „partner“) nebo dítětem
občana.

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem ro-
zumí osoba uvedená v odstavci 1.

§ 2

Výkon státní správy

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a) Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“),

b) krajské úřady,

c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlav-
ním městě Praze městské části určené Statutem
hlavního města Prahy a v územně členěných statu-
tárních městech magistráty těchto měst (dále jen
„obecní úřad obce s rozšířenou působností“),

d) obecní úřady, v hlavním městě Praze a v územně
členěných statutárních městech úřady městských
částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví
statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů
újezdní úřady4), (dále jen „ohlašovna“).

Informační systém evidence obyvatel

§ 3

(1) Evidence obyvatel je vedena v informačním
systému evidence obyvatel (dále jen „informační sy-
stém“), jehož správcem5) je ministerstvo. Tento infor-
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1) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
5) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 517/2002 Sb.



mační systém je agendovým informačním systémem ve-
řejné správy podle zvláštního zákona5a).

(2) Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území
České republiky rozumí

a) místem narození obec nebo vojenský újezd, v hlav-
ním městě Praze obvod Praha 1 až 105b), na jehož
území se obyvatel narodil, popřípadě které byly
jako takové zapsány do knihy narození5c),

b) místem uzavření manželství nebo vzniku regis-
trovaného partnerství (dále jen „partnerství“)5d)
obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze
obvod Praha 1 až 105b), na jehož území došlo
k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele,

c) místem úmrtí obec nebo vojenský újezd, v hlavním
městě Praze obvod Praha 1 až 105b), na jehož
území došlo k úmrtí obyvatele.

(3) V informačním systému se o občanech vedou
tyto 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; uve-
dené místo a okres narození na území České repu-
bliky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu
územního prvku) na referenční údaj v základním
registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně
předchozích adres místa trvalého pobytu, případně
též adresa, na kterou mají být doručovány písem-
nosti podle zvláštního právního předpisu; uvedené
adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby
(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese
v základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí; v případě předchozích trvalých po-

bytů a adresy, na kterou mají být doručovány pí-
semnosti podle zvláštního právního předpisu
a která je mimo území České republiky, se vede
i adresa, které kód adresního místa v základním
registru územní identifikace, adres a nemovitostí
přidělen nebyl,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení
údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukon-
čení 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,
vede se datum, místo a okres jeho narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy5e),
vede se název a adresa sídla, a to ve formě refe-
renční vazby ze základního registru osob,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce,
matky, popřípadě jiného zákonného zástupce;
v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum naro-
zení a agendový identifikátor fyzické osoby, po-
kud mu byl přidělen; je-li jiným zákonným zá-
stupcem dítěte právnická osoba, vede se název a ad-
resa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě refe-
renčních vazeb na referenční údaje v základním
registru osob,

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření man-
želství, došlo-li k uzavření manželství mimo území
České republiky, vede se místo a stát, datum na-
bytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
manželství za neplatné5f), datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neexistenci manžel-
ství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho
z manželů, nebo datum nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhod-
nutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
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5a) § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.
5b) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
5c) § 14 a 15 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
5d) § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

zákona č. 115/2006 Sb.
5e) § 27 občanského zákoníku.
5f) § 11 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
5g) § 17a zákona č. 94/1963 Sb.



den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h),
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství5i); uvedené místo
a okres uzavření manželství na území České repu-
bliky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu
adresního místa) na referenční údaj o adrese v zá-
kladním registru územní identifikace, adres a ne-
movitostí,

l) datum a místo vzniku partnerství5l), datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo
o neexistenci partnerství5m), datum zániku part-
nerství 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 partnerství5n);
uvedené místo vzniku partnerství na území České
republiky je vedeno ve formě referenční vazby
(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese
v základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
manžela nebo partnera; je-li manželem nebo part-
nerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné
číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení
manžela nebo partnera a datum jeho narození
a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud
mu byl přidělen,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, pří-
jmení dítěte a datum jeho narození a agendový
identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidě-
len,

o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, pří-
jmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte a jeho agen-
dový identifikátor fyzické osoby, pokud mu
byl přidělen,

4. datum, místo a okres narození; místo a okres
narození na území České republiky jsou vedeny
ve formě referenční vazby (kódu adresního mís-
ta) na referenční údaj o adrese v základním re-
gistru územní identifikace, adres a nemovitostí,

5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli
nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje
o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu
narození osvojitele; agendový identifikátor fy-
zické osoby, pokud jim byl přidělen,

6. rodná čísla otce a matky7a); pokud jim nebylo
přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, pří-
jmení a datum narození; agendový identifikátor
fyzické osoby, pokud jim byl přidělen; tyto
údaje se nevedou, pokud se jedná o dítě naro-
zené ženě s trvalým pobytem v České repu-
blice, která porodila dítě a písemně požádala
o utajení své osoby v souvislosti s porodem,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvo-
jení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

p) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 10),

q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana
mimo území České republiky, vede se datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
uvedené místo a okres úmrtí na území České re-
publiky jsou vedeny ve formě referenční vazby
(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese
v základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí,

r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který nepřežil,

s) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu
evidence obyvatel,

t) poznámky k údajům uvedeným v písmenech a)
až s).
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5h) § 22 zákona č. 94/1963 Sb.
5i) § 24 zákona č. 94/1963 Sb.
5l) § 1 zákona č. 301/2000 Sb.

§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
5m) § 5 zákona č. 115/2006 Sb.
5n) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.
7a) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.



(4) V informačním systému se o cizincích uvede-
ných v § 1 odst. 1 písm. c) vedou údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení,

c) rodné číslo, nemá-li přidělené rodné číslo, vede se
datum narození.

(5) Ministerstvo je uživatelem5) veškerých údajů
vedených v informačním systému, pokud je to ne-
zbytné pro výkon jeho působnosti.

(6) Ministerstvo v informačním systému zpraco-
vává5p) údaje potřebné k plnění úkolů stanovených
zvláštním právním předpisem6) v rozsahu údajů podle
odstavců 3 a 4.

(7) V informačním systému se o všech v něm ve-
dených údajích zpracovávají a vedou rovněž jejich
změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly,
jsou-li správci informačního systému známa.

(8) V informačním systému se při zpracování
údajů podle § 3 odst. 5 a 6, § 3a až 6 a § 8 vedou rovněž
záznamy o přístupech do informačního systému, které
obsahují:

a) kód agendy, uživatelské jméno oprávněné osoby
vykonávající agendu a označení subjektu, pro je-
hož účel se údaje poskytují,

b) den, měsíc, rok a čas zpracování,

c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu
evidence obyvatel, jejíž údaje jsou poskytovány,
nebo jiný údaj, který je pro vyhledání tohoto
obyvatele rozhodující, přičemž vyhledání přísluš-
ného obyvatele se uskuteční prostřednictvím dal-
ších obyvatel, pro něž je rozhodující údaj spo-
lečný,

d) důvod a konkrétní účel přístupu do informačního
systému.

Zápis a užívání údajů z informačního systému

§ 3a

(1) Krajský úřad zapisuje údaje o fyzických oso-
bách, u nichž došlo

a) k nabytí státního občanství, a to v rozsahu uvede-
ném v § 3 odst. 3 písm. a) až f),

b) k pozbytí státního občanství, a to v rozsahu uve-
deném v § 3 odst. 3 písm. f).

(2) Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů z infor-
mačního systému o občanech, kteří se přihlásili k trva-
lému pobytu ve správním obvodu příslušného kraj-
ského úřadu. Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů
o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s vý-
jimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p), nelze-li
záznam o poskytnutí údajů za podmínek stanovených
tímto zákonem zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem,
může kraj a krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné
pro výkon jejich působnosti.

(3) Působnost krajského úřadu podle odstavce 1
vykonávají v hlavním městě Praze úřady městských
částí určené Statutem hlavního města Prahy, ve městech
Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst.

§ 4

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností za-
pisuje údaje vedené v informačním systému u občanů,
kteří nabyli státní občanství, v rozsahu údajů vedených
v § 3 odst. 3 písm. j) až n).

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je
uživatelem údajů z informačního systému o občanech,
kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním ob-
vodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností
je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu
údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3
odst. 3 písm. o) a p), nelze-li záznam o poskytnutí
údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je
uživatelem, může obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho
působnosti.

§ 4a

Matriční úřad zapisuje údaje vedené v informač-
ním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. a) až f),
písm. j) až o) a písm. q) a r).
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5p) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
6) Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní

zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.



§ 5

(1) Ohlašovna zapisuje údaje vedené v informač-
ním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h).

(2) Obec a obecní úřad je uživatelem údajů z in-
formačního systému o občanech, kteří se přihlásili
k trvalému pobytu ve správním obvodu příslušného
obecního úřadu. Obec a obecní úřad je uživatelem
údajů o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3,
s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p), nelze-
-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona
zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obec
a obecní úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon
jejich působnosti.

Zdroje informačního systému

§ 6

Soud prvního stupně zapisuje do informační-
ho systému údaje, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. i)
a písm. k) a l), jde-li o rozhodnutí o rozvodu manžel-
ství nebo zrušení partnerství, anebo o rozhodnutí o ne-
platnosti či neexistenci manželství nebo partnerství.

§ 7

(1) Orgány veřejné moci, které podle § 3a až 6
zapisují údaje do informačního systému (dále jen „za-
pisovatel údajů“), jsou povinny zapsat údaje do infor-
mačního systému bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku
nebo změně skutečnosti související se zapsaným úda-
jem dozví.

(2) Zapisovatel údajů do informačního systému
odpovídá za správnost zapisovaného údaje. Vznikne-li
při zápisu údaje nebo při výkonu agendy, při níž vy-
užívá zapisovatel údajů údaje z informačního systému,
pochybnost o správnosti údaje, označí tento údaj jako
nesprávný a předá informaci o této skutečnosti přísluš-
nému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
podle místa trvalého pobytu občana. Nemá-li občan
údaj o místě trvalého pobytu veden v informačním
systému, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle jeho posledního trvalého pobytu
v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt
v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, je pří-
slušným úřadem Magistrát města Brna.

(3) Vznikne-li při využívání údajů z informačního
systému uživatelem, který je oprávněn užívat údaje na
základě zvláštního právního předpisu, pochybnost o je-

jich správnosti, je povinen informovat o této skuteč-
nosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností podle místa trvalého pobytu občana. Nemá-li ob-
čan údaj o místě trvalého pobytu veden v informačním
systému, informuje příslušný obecní úřad obce s rozší-
řenou působností podle jeho posledního trvalého po-
bytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý po-
byt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, in-
formuje Magistrát města Brna. Příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností označí tento údaj jako
nesprávný.

(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností uvedený v odstavcích 2 a 3 provede zjišťování
správnosti údajů. Ostatní ministerstva, jiné správní
úřady, soudy, právnické osoby a občané jsou povinni
poskytnout k plnění tohoto úkolu součinnost předává-
ním potřebných údajů.

(5) Po ukončení zjišťování správnosti údajů pro-
vede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností opravu údaje, jestliže byl údaj nesprávný. Po
ukončení zjišťování správnosti údajů vždy odstraní
označení o nesprávnosti údaje. O výsledku zjišťování
správnosti údajů informuje zapisovatele údajů nebo
uživatele, který pochybnost o správnosti uplatnil.

(6) Správce informačního systému vede přehled
probíhajících zjišťování správnosti údajů a kontroluje
proces zjišťování správnosti údajů.

§ 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.

(2) Subjekty, které získávají údaje z informačního
systému podle zvláštního právního předpisu,

a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předá-
vání a využívání mimo působnost stanovenou
v tomto předpisu,

b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným
nebo neoprávněným přístupem nebo zpracovává-
ním.

(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 oso-
bě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3
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písm. p), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle
tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. o),
který poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu
18 let do vlastních rukou. K osobě blízké se poskytuje
pouze údaj uvedený v § 3 odst. 3 písm. q). 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, krajské-
mu úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném
ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po
vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb8),
nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové
schránky provozované podle zvláštního právního před-
pisu8a) a čísla elektronicky čitelného identifikačního
dokladu.

(5) Žádost o poskytnutí údajů z informačního
systému může obyvatel podat také osobně ohlašov-
ně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
krajskému úřadu nebo ministerstvu a prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy8b). V tomto případě
musí provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního
osobního kódu8c) a čísla elektronicky čitelného identi-
fikačního dokladu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého
byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné
správy žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšíře-
nou působností příslušnému podle místa podání žá-
dosti.

(6) Žádost o poskytnutí údajů z informačního sy-
stému může obyvatel podat také v listinné podobě
ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; žádost musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem9).

(7) V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou
údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty,
v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifi-
kaci, jimiž jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu
evidence obyvatel, pokud je mu znám, nebo rodné
číslo,

c) číslo elektronicky čitelného identifikačního do-
kladu nebo rodné číslo, není-li žadatel držitelem
elektronicky čitelného dokladu,

d) adresa místa pobytu.

(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zba-
veného způsobilosti k právním úkonům nebo občana,
jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnu-
tím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání
podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho
zákonný zástupce nebo opatrovník. Pokud za obyva-
tele požádá osoba uvedená ve větě první nebo jiná
osoba, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační
údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

(9) Osobní údaje z informačního systému posky-
tuje ministerstvo na dožádání osoby ze zahraničí nebo
zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vá-
zána.

(10) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6
a odstavců 8 a 9 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 poskyt-
nout za období 2 let zpětně od data podání žádosti
obyvatele.

(11) V případech, kdy byly podle odstavce 1 na
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8) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve
znění pozdějších předpisů.

8a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
8b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.
8c) § 8a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006

Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.



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 zá-
jmu 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, pí-
semně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí
údajů osobám podle odstavců 3 až 6 a 8 a krajským
úřadům, obecním úřadům obce s rozšířenou působ-
ností a ohlašovnám nebo jiným orgánům veřejné moci
by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného
v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohro-
žení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou
zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trest-
ním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem po-
skytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad
zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního
předpisu9c). Správce informačního systému má k to-
muto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v roz-
sahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti
správce podle zvláštního právního předpisu5).

(12) Subjekt, kterému mají být údaje z informač-
ního systému poskytnuty podle odstavce 11, je povinen
správci informačního systému oznámit údaje umožňu-
jící identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby
požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále ozná-
mit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění
účelu uvedeného v odstavci 7 písm. a) až f).

(13) Prohlášení a oznámení podle odstavců 11 a 12
mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

(14) Ministerstvo k zajištění práv občana, který se
v zahraničí ocitl v ohrožení života nebo zdraví 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) poskytuje Ministerstvu za-
hraničních věcí na žádost údaje z informačního systému
o občanech, a to

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě je-
jich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa
trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě jiného
zákonného zástupce, sourozenců a manžela, po-
případě partnera, pokud jsou v době poskytnutí
údajů naživu.

(15) Ministerstvo poskytuje v elektronické podo-
bě způsobem umožňujícím dálkový přístup Minister-
stvu zahraničních věcí ČR pro potřeby Česko-němec-
kého fondu budoucnosti k zajištění odškodnění osob
oprávněných jako oběti nucené a otrocké práce v prů-
běhu druhé světové války, údaje z informačního systé-
mu evidence obyvatel o občanech České republiky
v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě je-
jich 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.

(16) Ministerstvo poskytuje v elektronické podo-
bě způsobem umožňujícím dálkový přístup notářům
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9a) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., zákon
č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské
policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb.

9b) § 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.
9c) § 29 zákona č. 101/2000 Sb.
9d) Čl. 5 písm. a) a e) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.



jako soudním komisařům pověřeným podle zvláštního
právního předpisu9e) pro potřeby řízení o dědictví úda-
je z informačního systému evidence obyvatel o obyva-
telích v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě je-
jich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo, pokud bylo přiděleno,

d) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa,
na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu, jde-li o občana,

e) druh a adresa místa pobytu, počátek pobytu a pří-
padně datum ukončení pobytu, jde-li o cizince po-
dle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c),

f) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákon-
ného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum naro-
zení,

g) rodinný stav,

h) partnerství,

i) rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu nebo
adresa pobytu manžela nebo partnera; je-li manže-
lem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení
manžela nebo partnera a datum jeho narození,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné
číslo a adresa místa trvalého pobytu nebo adresa
místa pobytu, pokud je dítě obyvatelem; v případě,
že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, datum úmrtí a stát, na
jehož území k úmrtí došlo,

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den úmrtí.

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

(17) Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby,
která činí podání na kontaktním místě veřejné správy,
a k elektronickému zpracování jejího podání je opráv-
něno kontaktní místo veřejné správy využívat refe-
renční údaje ze základního registru obyvatel a údaje

z informačního systému v rozsahu adresy trvalého po-
bytu.

§ 8a

Kontrola údajů v informačním systému a součinnost
ministerstev, jiných správních úřadů a soudů

(1) Ministerstvo odpovídá za přesnost údajů v in-
formačním systému tak, aby údaje odpovídaly stavu, ve
kterém byly zapisovatelem předány. Ostatní minister-
stva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a oby-
vatelé jsou povinni poskytnout ministerstvu k plnění
tohoto úkolu potřebnou součinnost předáváním aktua-
lizovaných údajů vedených v informačním systému
a poskytováním údajů vyžádaných ministerstvem.

(2) Ministerstvo v případě oprávněných pochyb-
ností o správnosti údajů vedených v informačním sy-
stému zajistí označení takového údaje jako nespráv-
ného a informaci o této skutečnosti předá příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k pro-
vedení zjišťování správnosti údaje. Obyvatel je povinen
na výzvu předložit příslušnému správnímu úřadu po-
žadované doklady nezbytné pro ověření správnosti za-
psaných údajů. Ke splnění výzvy poskytuje správní
úřad obyvateli potřebnou pomoc. Pokud tento postup
nevede k ověření správnosti zapsaných údajů, je oby-
vatel povinen dostavit se za tímto účelem na výzvu
k správnímu úřadu.

(3) Pokud obyvatel požádá o provedení opravy
nebo doplnění údajů zpracovávaných v informačním
systému k jeho osobě tak, aby byly správné, má rovněž
právo požadovat, aby údaje k jeho osobě, které nejsou
správné, byly označeny jako nesprávné.

(4) Ministerstvo využívá údaje vedené v jiných in-
formačních systémech veřejné správy pro účely zjištění
správnosti údajů vedených v informačním systému.

§ 8b

Zprostředkování kontaktu

(1) Na základě písemné žádosti občana staršího
15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen „kontaktu-
jící osoba“) zprostředkuje ministerstvo požadovaný
kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen
„kontaktovaná osoba“) s využitím základního registru
obyvatel.
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9e) § 38 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.



(2) Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno,
popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu
místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje.
Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji
bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě
jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo
posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující
osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba
je osobou blízkou.

(3) Podpis na žádosti musí být úředně ověřen9); to
neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu
osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s roz-
šířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu
a prokáže svoji totožnost.

(4) Je-li žádost podána elektronicky, musí být opa-
třena zaručeným elektronickým podpisem založeném
na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb8). Je-li žádost
podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky
provozované podle zvláštního právního předpisu8a),
musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí bezpeč-
nostního osobního kódu8b) a čísla elektronicky čitel-
ného identifikačního dokladu.

(5) Ministerstvo provede šetření v základním re-
gistru obyvatel a v informačním systému. Pokud minis-
terstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu,
zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahu-
jící jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa
trvalého pobytu kontaktující osoby. Pokud kontaktu-
jící osoba uvede v žádosti podle odstavce 2 vedle adresy
místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se
kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého po-
bytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; ad-
resa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních
údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to kontak-
tující osoba výslovně uvede v žádosti podle odstavce 2.

(6) V případě, že kontaktovanou osobu nelze v zá-
kladním registru obyvatel nebo v informačním systému
jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na
území České republiky, sdělí tuto skutečnost minister-
stvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná
osoba zemřela a ministerstvo po ověření prohlášení
o osobě blízké podle odstavce 2 zjistí, že kontaktovaná

osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou,
sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese
úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České repu-
bliky, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož
území k úmrtí došlo.

§ 9

Uchovávání údajů

(1) Po úmrtí občana nebo prohlášení osoby za
mrtvou se údaje v informačním systému uchovávají
po dobu 75 let.

(2) Údaje o fyzických osobách uvedených v § 1
odst. 1 písm. b) se vedou v samostatné části informač-
ního systému ve stavu ke dni pozbytí státního občan-
ství a jsou v informačním systému uchovávány po dobu
75 let ode dne pozbytí státního občanství.

(3) Při vyřazování údajů podle odstavců 1 a 2 a do-
kumentace související s vedením informačního systému
se postupuje podle zvláštního právního předpisu10).

HLAVA II

TRVALÝ POBYT OBČANŮ

§ 10

(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa po-
bytu občana v České republice, která je vedena v regis-
tru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního
místa) na referenční údaj o adrese v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si ob-
čan 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 zvlášt-
ního právního předpisu11) označen číslem popisným
nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který
je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální re-
kreaci (dále jen „objekt“).

(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevy-
plývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1
ani k vlastníkovi nemovitosti.

(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho
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10) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění
čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech
potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.



narození je místo trvalého pobytu jeho matky, pokud
se rodiče nedohodnou jinak.

(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého po-
bytu občana podle odstavce 3, rozumí se místem trva-
lého 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 poby-
tem 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 ob-
vodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu po-
dle 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 fy-
zické osoby nebo název a sídlo u právnické
osoby;

b) předložit občanský průkaz; občan po ukončení
pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po
nabytí státního občanství České republiky před-
kládá doklad o nabytí státního občanství;

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 po-
bytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě,
že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašova-
cím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnan-
cem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje
osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům,
která je oprávněna užívat objekt uvedený v od-
stavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo

obytnou místnost), anebo je provozovatelem uby-
tovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému
pobytu.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí ob-
čan poplatek podle zvláštního zákona14). Platby po-
platků podle předchozí věty jsou příjmem obce.

(7) Ohlašovna je povinna bezodkladně nahlásit
číslo potvrzení o změně místa trvalého pobytu spolu
s údaji o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu
narození občana, obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, který občanský průkaz vydal. Ohlašovna
je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu
přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné oso-
by podle odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od za-
evidování změny; ohlašovna uvede jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby.

(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 ob-
jektu 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 od-
stranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedo-
statky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohla-
šovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevi-
dována.

(10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa
trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě
pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním
úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním
úkonům byla rozhodnutím soudu 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 po-
bytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ově-
řené plné moci9).

(12) Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý
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12a) § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb.
12b) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.



pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost
písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

§ 10a

Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině
nebo po nabytí státního občanství České republiky
předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c), je místem
jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územ-
ním obvodu na území České republiky měl občan po-
slední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo po-
bytu podle zvláštních právních předpisů. Neměl-li ob-
čan pobyt na území České republiky nebo jej nelze
zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny,
v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo
zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině.

§ 10b

(1) Na žádost obyvatele lze v evidenci obyvatel
vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručo-
vány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

(2) Adresu podle odstavce 1, její změnu nebo zru-
šení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě trvalého pobytu.

(3) Adresu podle odstavce 1 poskytuje minister-
stvo správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné
moci pro účely doručování; tím není dotčeno poskyto-
vání tohoto údaje podle jiného právního předpisu.

§ 11

zrušen

§ 12

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných,
neplatných nebo padělaných dokladů nebo ne-
pravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen
k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo
je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý
k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo
vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci
obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu ob-
čana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vy-
mezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě
trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh
vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na
návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c).
Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci
důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně
prokázat.

(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se
uvede v informačním systému.

HLAVA III

RODNÁ ČÍSLA

§ 13

(1) V informačním systému je rodné číslo identi-
fikátorem fyzické osoby, která splňuje podmínky pro
jeho přidělení podle tohoto zákona (dále jen „fyzická
osoba“).

(2) Rodné číslo určuje ministerstvo.

(3) Rodné číslo je desetimístné číslo, které je děli-
telné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje
poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vy-
jadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvoj-
číslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je
rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž ka-
lendářním dnu.

(4) Rodná čísla přidělená fyzickým osobám naro-
zeným před 1. lednem 1954 mají stejnou strukturu jako
rodná čísla uvedená v odstavci 3, jsou však devítimístná
s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitel-
nosti jedenácti.

(5) V případě, že jsou výdejovými místy rodných
čísel (dále jen „výdejové místo“) pro daný kalendářní
den v příslušném kalendářním roce vyčerpána veškerá
určená rodná čísla, určí ministerstvo pro tento den no-
vou, dodatečnou sestavu rodných čísel, pro niž platí, že
rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jede-
nácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední
dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje mě-
síc narození, u mužů zvýšené o 20, u žen zvýšené o 70,
třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná kon-
covka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených
v tomtéž kalendářním dnu.

(6) Totéž rodné číslo nesmí být přiděleno více fy-
zickým osobám.
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(7) Fyzická osoba je nositelem nejvýše jednoho
rodného čísla.

(8) Rodné číslo je oprávněna užívat nebo rozho-
dovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem
(dále jen „nakládat s rodným číslem“) výlučně fyzická
osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (dále jen „no-
sitel rodného čísla“), nebo její zákonný zástupce; jinak
lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených
v § 13c tohoto zákona.

§ 13a

Výklad pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) určením rodných čísel vyhotovení souboru rod-
ných čísel ministerstvem ve tvaru uvedeném
v § 13 odst. 3 a 5, se shodným třetím dvojčíslím,
které odpovídá datu, v němž mají být rodná čísla
individuálně přidělována výdejovými místy. Z to-
hoto souboru určených rodných čísel se zpraco-
vávají sestavy určených rodných čísel (dále jen
„sestava“) pro jednotlivé kalendářní dny, které
zpracovávají výdejová místa,

b) předáváním sestav doručení sestavy určené pro
konkrétní den nebo souboru sestav pro stanovené
kalendářní období příslušnému výdejovému místu
k jejich dalšímu zpracování,

c) přidělováním rodných čísel výběr rodného čísla ze
sestavy a jeho individuální přiřazení fyzické osobě
výdejovým místem,

d) ověřováním rodných čísel soubor činností vedoucí
k vydání dokladu, že nositeli rodného čísla bylo
přiděleno správné rodné číslo nebo chybné anebo
duplicitní rodné číslo; v případě, že se ověří vydání
chybného nebo duplicitního rodného čísla, pro-
vede se změna rodného čísla podle § 17,

e) osvědčováním rodných čísel soubor činností ve-
doucí k vydání dokladu o rodném čísle, kterým
se potvrzuje, že nositeli rodného čísla bylo přidě-
leno rodné číslo,

f) prováděním změn rodných čísel přidělení nového
rodného čísla v zákonem stanovených případech,

g) využíváním rodných čísel jejich shromažďování,
vedení nebo zpracování jiným způsobem,

h) cizincem s povolením k pobytu na území České
republiky cizinec s povoleným trvalým pobytem
na území České republiky, cizinec s povoleným
přechodným pobytem na území České republiky
na dobu delší než 90 dnů a občan Evropské unie,
který na území České republiky hodlá přechodně
pobývat po dobu delší než 3 měsíce14a) (dále jen
„cizinci s povolením k pobytu na území České
republiky“), podle zvláštního právního předpi-
su14b).

§ 13b

Registr rodných čísel

(1) Ministerstvo spravuje a pro účely tvorby,
určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčo-
vání a provádění změn rodných čísel zpracovává registr
rodných čísel (dále jen „registr“). Registr obsahuje
veškerá určená rodná čísla podle tohoto zákona i podle
dříve platných právních předpisů.

(2) Registr je informačním systémem veřejné
správy, který je samostatnou funkční částí informač-
ního systému, v němž jsou využívána veškerá rodná
čísla a další pomocné související údaje. Registr vytváří
technické podmínky pro určování, předávání, přidělo-
vání, ověřování, osvědčování, provádění změn rodných
čísel a vedení jejich evidence.

(3) V registru ministerstvo vede

a) důvod přidělení rodného čísla (§ 16),

b) označení výdejového místa, které rodné číslo při-
dělilo,

c) rodné číslo,

d) v případě změny rodného čísla původní rodné
číslo, a to jako blokovaný údaj14c),

e) důvod provedení změny rodného čísla,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
rodné příjmení nositele rodného čísla, jejich pří-
padné změny,
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14a) § 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.

14b) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14c) § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.



g) datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel při-
dělených 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, stát, na jehož území
se narodil.

(4) Pro účely zpracování údajů v registru a pro
jejich jednoznačné přiřazení k přesně specifikované fy-
zické 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, popří-
padě jejich změny, rodné příjmení,

f) v případě nezrušitelného osvojení jméno, popří-
padě jména, příjmení osvojitelů, popřípadě jejich
změny, rodné příjmení,

g) státní občanství.

(5) 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 ve-
dena jako neukončený, nepřetržitě funkčně přístupný
přehled dat s výlučnou informační hodnotou, vzájemně
si vytvářející uživatelskou podporu pro správné přidě-
lování rodných čísel, k provádění změn rodných čísel,
k ověřování přidělených rodných čísel a odstraňování
zjištěných nedostatků v chybně přidělených rodných
číslech.

(6) 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 kdyko-
liv využita podle podmínek stanovených v § 16 a 17.

(7) Ministerstvo předává z registru výdejovým
místům sestavy pro individuální přidělení rodného čísla
fyzickým osobám. Výdejová místa, vyjma zvláštní ma-
triky, předají nejpozději do 10 dnů po ukončení kalen-
dářního měsíce ministerstvu vyplněné sestavy zpraco-
vané za každý příslušný kalendářní měsíc. Zvláštní ma-
trika předá ministerstvu vyplněné sestavy zpracované

v příslušném kalendářním čtvrtletí vždy nejpozději do
10 dnů po ukončení tohoto kalendářního čtvrtletí. Vy-
plněné sestavy předávají výdejová místa ministerstvu ve
formě, v jaké jim sestavy poskytlo. Technický způsob
předávání vyplněných sestav ministerstvu stanoví pro-
váděcí právní předpis.

§ 13c

(1) Rodná čísla lze využívat jen

a) jde-li o činnost ministerstev, jiných správních
úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy,
soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené pů-
sobnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Cen-
trální evidence závětí,

b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo

c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zá-
konného zástupce.

(2) Pro využívání rodných čísel se rodným číslem
rozumí i jakákoliv kombinace čísel vyjadřující den, mě-
síc, rok narození a třímístnou nebo čtyřmístnou kon-
covku rodného čísla, z níž je možné dovodit identifi-
kaci fyzické osoby.

§ 14

Výdejová místa

Ministerstvo předává rodná čísla výdejovým mís-
tům, kterými jsou

a) matriční úřad, který přiděluje rodná čísla fyzickým
osobám narozeným na území České republiky,

b) zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla obča-
nům narozeným v zahraničí, s výjimkou případů,
kdy došlo k matriční události před 1. lednem 1950,
a pokud tato událost byla zapsaná podle právních
předpisů platných v době provedení zápisu do ma-
triční knihy, kterou nyní vede matriční úřad na
území České republiky,

c) policie, která přiděluje rodná čísla cizincům s po-
volením k pobytu na území České republiky, kte-
rým toto povolení podle zvláštního právního
předpisu vydala14b),
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d) ministerstvo, které přiděluje rodná čísla

1. obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v písme-
nech a) až c),

2. cizincům, kteří o přidělení rodného čísla požá-
dají pro splnění podmínek podle zvláštních
právních předpisů14d), popřípadě fyzickým oso-
bám, pro které o přidělení rodného čísla požá-
dá Česká správa sociálního zabezpečení podle
zvláštního právního předpisu14e),

3. fyzickým osobám, pro které o přidělení rod-
ného čísla požádá Česká správa sociálního za-
bezpečení nebo okresní správa sociálního za-
bezpečení podle zvláštního právního předpi-
su14e),

4. cizincům, kterým byla na území České repu-
bliky udělena mezinárodní ochrana formou
azylu nebo doplňkové ochrany14f),

5. cizincům s povolením k pobytu na území České
republiky, kterým toto povolení podle zvlášt-
ního právního předpisu14b) vydalo,

6. pro potřeby policie, celní správy a zpravodaj-
ských služeb podle zvláštních právních předpi-
sů14g).

§ 15

Doklad o přiděleném rodném čísle

Dokladem o přiděleném rodném čísle je

a) rodný list, oddací list, doklad o partnerství nebo
úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nosi-
tele rodného čísla,

b) samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vy-
daný a potvrzený příslušným výdejovým místem
nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný
Českou správou sociálního zabezpečení před
1. lednem 2003 (dále jen „doklad o rodném čísle“),

c) občanský průkaz, pokud je v něm uvedeno rodné
číslo,

d) cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné
číslo,

e) průkaz o povolení k pobytu cizince, potvrzení
o přechodném pobytu na území České republiky
občana Evropské unie, průkaz o pobytu rodin-
ného příslušníka občana Evropské unie a průkaz
o povolení k trvalému pobytu občana Evropské
unie, nebo

f) průkaz povolení k pobytu azylanta nebo průkaz
oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové
ochrany.

§ 16

Přidělení rodného čísla

Rodné číslo přidělí výdejové místo

a) fyzické osobě při narození nebo nezrušitelném
osvojení,

b) občanu, který dosud rodné číslo neměl,

c) cizinci s povolením k pobytu na území České re-
publiky14b),

d) cizinci, kterému byla na území České republiky
udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo
doplňkové ochrany14f),

e) cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro
splnění podmínek podle zvláštních právních před-
pisů14d), popřípadě fyzické osobě, pro kterou
o přidělení rodného čísla požádala Česká správa
sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociál-
ního zabezpečení podle zvláštního právního před-
pisu14e).

§ 17

Změna rodného čísla

(1) Změnou rodného čísla se rozumí přidělení no-
vého rodného čísla.
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14d) Například zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.

14e) § 11a odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.
14f) 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.
14g) Například zákon č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2001 Sb.,
o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů.



(2) Změna rodného čísla se provede v případě, kdy

a) totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo
více nositelům rodného čísla,

b) bylo přiděleno chybné rodné číslo,

c) došlo k osvojení, nebo

d) došlo ke změně pohlaví.

(3) Změna rodného čísla se neprovede v případech,
kdy fyzická osoba užívá namísto rodného čísla deseti-
místné nebo devítimístné číslo, které podle definice
rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu
jejího narození, o němž však vznikly pochybnosti, že
jeho číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepi-
sem rodného čísla provedeným orgány veřejné moci do
osobních a úředních dokladů a dalších listin (dále jen
„užívané číslo“), pokud

a) neprokáže se, že užívané číslo je rodným číslem
jiné fyzické osoby,

b) fyzická osoba písemně prohlásí, že nežádá prove-
dení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.

(4) Ministerstvo do registru provede záznam o uží-
vaném čísle fyzické osoby a v případě, že užívané číslo
je totožné s rodným číslem, které je v sestavách vedené
jako dosud nepřidělené, toto rodné číslo ze sestav vy-
řadí.

(5) Pokud se prokáže, že užívané číslo je rodným
číslem jiné fyzické osoby, provede se u osoby uvedené
v odstavci 3 změna užívaného rodného čísla podle od-
stavce 2 písm. a).

(6) Změna rodného čísla se neprovede v případech,
kdy 2 nebo více fyzických osob téhož pohlaví, naroze-
ných téhož dne, měsíce a roku téže matce, užívá na-
místo přiděleného rodného čísla devítimístné nebo de-
setimístné číslo, které podle definice rodného čísla uve-
dené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejich narození,
a jehož číselná podoba byla vytvořena nesprávným pře-
pisem rodného čísla do osobních a úředních dokladů
a dalších listin, provedeným orgány veřejné moci
vzájemnou záměnou rodných čísel těchto fyzických
osob, pokud každá z fyzických osob písemně prohlásí,
že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové
rodné číslo.

(7) Změnu rodného čísla provádí výdejové místo,
které přidělilo původní rodné číslo. Změny rodných
čísel přidělených před účinností tohoto zákona zajišťuje
obdobným způsobem ministerstvo.

§ 17a

(1) V případech přidělení rodného čísla podle § 16
písm. a), b), c) a d) a § 17 odst. 2 výdejové místo fy-
zické osobě rodné číslo přidělí z moci úřední.

(2) V případech přidělení rodného čísla podle § 16
písm. e) výdejové místo fyzické osobě rodné číslo při-
dělí na základě písemné, odůvodněné žádosti, která ob-
sahuje její

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné
změny,

b) rodné příjmení,

c) den, měsíc a rok narození,

d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba
narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož
území se narodila,

e) pohlaví,

f) státní občanství.

(3) Žádost o přidělení rodného čísla musí být se-
psána v českém jazyce nebo opatřena úředně ověřeným
překladem9), musí obsahovat úředně ověřený podpis
žadatele9), pokud ji žadatel nepodepisuje před zaměst-
nancem výdejového místa. Úředně ověřený podpis
žadatele se nevyžaduje, podala-li žádost o přidělení
rodného čísla Česká správa sociálního zabezpečení
nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle
§ 16 písm. e).

(4) K žádosti o přidělení rodného čísla podle od-
stavce 2 připojí žadatel kopii dokladu o datu a místě
narození a státním občanství; je-li tento doklad vyho-
toven v jiném než českém jazyce, přiloží k němu jeho
úřední překlad do jazyka českého9). Je-li žadatelem
o přidělení rodného čísla Česká správa sociálního za-
bezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení
podle zvláštního právního předpisu14e), nahrazuje
úřední překlad dokladu podle věty první překlad pro-
vedený Českou správou sociálního zabezpečení nebo
okresní správou sociálního zabezpečení. Česká správa
sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního
zabezpečení připojí k žádosti o přidělení rodného čísla
adresu pro doručování fyzické osoby, pro niž o rodné
číslo žádá podle § 16 písm. e).

(5) Je-li žadatelem o přidělení rodného čísla Česká
správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa so-
ciálního zabezpečení podle zvláštního právního před-
pisu14e), doručí ministerstvo doklad o přiděleném rod-
ném čísle fyzické osobě, pro niž bylo žádáno, a sou-
časně sdělí toto rodné číslo České správě sociálního
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zabezpečení nebo okresní správě sociálního zabezpeče-
ní.

§ 17b

Ověřování rodného čísla

(1) V případě, že nositel rodného čísla nebo jeho
zákonný zástupce zjistí jakékoliv nesrovnalosti v přidě-
leném rodném čísle nositele rodného čísla anebo získá
pochybnosti o jeho jedinečnosti, písemně požádá mi-
nisterstvo o ověření rodného čísla v registru. Žádost
o ověření rodného čísla musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum naro-
zení, místo a okres narození nositele rodného čísla,
o ověření jehož rodného čísla je žádáno; u nositele
rodného čísla narozeného v cizině místo narození
a stát, na jehož území se narodil,

b) označení výdejového místa, které nositeli rodné-
ho čísla rodné číslo, o jehož ověření je žádá-
no, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli
známo,

c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána
žádost o ověření rodného čísla,

d) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo
bydliště v cizině nositele rodného čísla, o ověření
jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nosi-
tele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce,
uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení
a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu
anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nosi-
tele rodného čísla,

e) datum sepsání žádosti,

f) podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákon-
ného zástupce, který žádost o ověření rodného
čísla podává (dále jen „žadatel o ověření“).

(2) K žádosti podle odstavce 1 připojí žadatel
o ověření kopii rodného listu nositele rodného čísla,
o jehož ověření je žádáno, popřípadě jiný doklad o datu
a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v ji-
ném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední
překlad do jazyka českého. K žádosti se rovněž při-
kládá kopie občanského průkazu nebo cestovního do-
kladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zá-
stupce, který je žadatelem o ověření.

(3) Ministerstvo na základě údajů vedených v re-
gistru ověří správnost uvedeného výdejového místa,
které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve
spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem
pak ověří, zda rodné číslo uvedené v žádosti je správné

a je přiděleno nositeli rodného čísla, který je uveden
v žádosti. Na základě zjištěných skutečností minister-
stvo žadateli o ověření sdělí, že rodné číslo je správ-
né, anebo že nositeli rodného čísla podle odstavce 1
písm. a) bylo přiděleno rodné číslo chybné anebo
rodné číslo, které bylo současně přiděleno jinému no-
siteli rodného čísla. V případě zjištěné chyby v rodném
čísle anebo jeho nejedinečnosti ministerstvo provede
změnu rodného čísla podle ustanovení § 17 odst. 2
písm. a) nebo b) a oznámí tuto skutečnost žadateli
o ověření a zjištěnému nositeli duplicitního rodného
čísla.

(4) Sdělení o ověření rodného čísla podle od-
stavce 2 musí být žadateli o ověření doručeno do vlast-
ních rukou.

(5) Ministerstvo o ověření rodného čísla podle od-
stavce 2 provede v registru záznam s uvedením data
jeho provedení.

§ 17c

Osvědčování rodného čísla

(1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže
prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo žádným
z dokladů uvedených v § 15, požádá ministerstvo
o osvědčení rodného čísla.

(2) Žádost o osvědčení rodného čísla musí obsa-
hovat

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum naro-
zení, místo a okres narození nositele rodného čísla,
o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; u nosi-
tele rodného čísla narozeného v cizině místo na-
rození a stát, na jehož území se narodil,

b) označení výdejového místa, které nositeli rodného
čísla rodné číslo, o jehož osvědčení je žádáno, při-
dělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,

c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána
žádost o osvědčení rodného čísla,

d) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo
bydliště v cizině nositele rodného čísla, o osvědčení
jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nosi-
tele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce,
uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení
a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu
anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nosi-
tele rodného čísla,

e) datum sepsání žádosti,

f) podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákon-
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ného zástupce, který žádost o osvědčení rodného
čísla podává (dále jen „žadatel o osvědčení“).

(3) K žádosti podle odstavce 2 připojí žadatel
o osvědčení kopii rodného listu nositele rodného čísla,
o jehož osvědčení je žádáno, popřípadě jiný doklad
o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyho-
toven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho
úřední překlad do jazyka českého. K žádosti se rovněž
přikládá doklad o státním občanství.

(4) Ministerstvo na základě údajů vedených v re-
gistru prověří správnost postupu výdejového místa,
které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve
spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem
pak ověří, zda nositeli rodného čísla uvedenému v od-
stavci 1

a) bylo přiděleno rodné číslo uvedené v žádosti
o osvědčení rodného čísla,

b) bylo přiděleno jiné rodné číslo než uvedené v žá-
dosti o osvědčení, nebo

c) rodné číslo přiděleno nebylo.

V případech uvedených v písmenech a) a b) pak minis-
terstvo vydá doklad o rodném čísle, ve kterém kromě
nositele rodného čísla a jemu přiděleného správného
čísla současně osvědčí, kým bylo rodné číslo přiděleno,
a datum jeho přidělení.

(5) Doklad o rodném čísle podle odstavce 3 musí
být žadateli o osvědčení doručen do vlastních rukou.

(6) Ministerstvo o vydání dokladu o rodném čísle
podle odstavce 3 provede v registru záznam s uvedením
data jeho vydání.

§ 17ca

Potvrzení změny rodného čísla

(1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže do-
ložit, že byla provedena změna jemu přiděleného rod-
ného čísla, písemně požádá ministerstvo o potvrzení
této změny.

(2) Žádost o potvrzení změny rodného čísla ob-
sahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum naro-
zení, místo a okres narození nositele rodného čísla,
o jehož potvrzení změny je žádáno; u nositele rod-
ného čísla narozeného v cizině místo narození
a stát, na jehož území se narodil,

b) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo

bydliště v cizině nositele rodného čísla, o jehož
potvrzení rodného čísla je žádáno,

c) důvod, pro který je podávána žádost o potvrzení
změny rodného čísla,

d) podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zá-
konný zástupce, uvede se též jméno, popřípadě
jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu
nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákon-
ného zástupce nositele rodného čísla,

e) podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákon-
ného zástupce.

(3) K žádosti podle odstavce 2 se připojí kopie
rodného listu nositele rodného čísla, popřípadě kopie
jiného dokladu o datu a místě jeho narození; je-li tento
doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se
k němu jeho úřední překlad do českého jazyka. K žá-
dosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu
nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo
jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o po-
tvrzení změny rodného čísla.

(4) Ministerstvo na základě údajů vedených v re-
gistru prověří, zda byla nositeli rodného čísla prove-
dena změna rodného čísla, a ve spolupráci se zjištěným
skutečným výdejovým místem pak nositeli rodného
čísla potvrdí, že

a) byla provedena změna jeho rodného čísla, a sdělí
mu datum a důvod provedení této změny a pů-
vodní rodné číslo, pokud lze tyto údaje zjistit z ar-
chivních materiálů, nebo

b) nebyla provedena změna jeho rodného čísla.

(5) Potvrzení o změně rodného čísla podle od-
stavce 4 musí být žadateli o potvrzení změny rodného
čísla doručeno do vlastních rukou.

HLAVA IV

PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY
PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Přestupky a jiné správní delikty

§ 17d

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) příslušnému správnímu úřadu (§ 8a odst. 1 a 2) ve
lhůtě jím stanovené nepředloží požadované do-
klady pro ověření správnosti a úplnosti údajů ve-
dených v informačním systému,
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b) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 2 před-
loží k ověření údajů vedených v informačním sy-
stému neoprávněně pozměněné nebo padělané do-
klady,

c) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 1 a 2
ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do infor-
mačního systému, nebo

d) neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické
osoby (§ 13 odst. 7).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze
uložit pokutu do 25 000 Kč, za přestupek podle od-
stavce 1 písm. b), c) a d) pokutu do 100 000 Kč.

(3) Přestupky podle odstavce 1 projednávají v pře-
nesené působnosti obecní úřady obce s rozšířenou pů-
sobností, v hlavním městě Praze úřady městských částí
určené Statutem hlavního města Prahy příslušné podle
místa pobytu obyvatele, který se jich dopustil.

(4) Výnos pokut uložených podle odstavce 1 je
příjmem obce s rozšířenou působností, jejíž obecní
úřad pokutu uložil, v hlavním městě Praze je příjmem
městské části, jejíž úřad pokutu uložil.

(5) Pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak, vzta-
huje se na přestupky a jejich projednávání zákon o pře-
stupcích14h).

§ 17e

(1) Jiného správního deliktu se dopustí právnická
osoba, která

a) neoprávněně nakládá s rodným číslem (§ 13
odst. 7), nebo

b) neoprávněně využívá rodná čísla (§ 13c odst. 1).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se
uloží pokuta do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle
odstavce 1 písm. b) pokuta do 10 000 000 Kč.

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke

způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl spáchán.

(5) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává Úřad pro ochranu osobních údajů14i)
(dále jen „Úřad“).

(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby14j) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpověd-
nosti a postihu právnické osoby.

(8) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

HLAVA V

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ
A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

§ 18

Vztah ke správnímu řádu

(1) V řízení o zrušení údaje o místě trvalého po-
bytu podle § 12 odst. 1 se vždy vydává rozhodnutí ve
správním řízení.

(2) O úkonech souvisejících s ohlášením změny
místa trvalého pobytu podle § 10 odst. 4 až 11 se usku-
teční záznam na přihlašovacím lístku.

§ 19

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zaměstnanci ministerstva, krajů nebo obcí,
přednosta a zaměstnanci v újezdních úřadech4) a za-
městnanci a příslušníci policie jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při
provádění tohoto zákona nebo v přímé souvislosti
s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněpráv-
ního nebo služebního poměru.

(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být
zproštěny osoby uvedené v odstavci 1 pouze tím, v je-
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14h) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
14i) § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
14j) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.



hož zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zá-
jmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením
rozsahu a účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat
určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvlášt-
ních právních předpisů15) nebo podle § 22.

§ 20

Ministerstvo a ohlašovny poskytují údaje vedené
v manuálních evidencích souvisejících s agendou evi-
dence obyvatel a rodných čísel notářům v souvislosti
s vedením dědického řízení15a) a Ministerstvu zahranič-
ních věcí, předávají-li se tyto údaje podle mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána, do zahra-
ničí15b). Ostatním subjektům se tyto údaje poskytují
v rozsahu, k účelu a za podmínek stanovených zvlášt-
ním právním předpisem.

§ 21

(1) Trvalý pobyt občana vedený dosud v evidenci
pobytu občanů se ke dni účinnosti tohoto zákona po-
važuje za místo trvalého pobytu podle tohoto zákona.

(2) U občana, který nemá ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona veden trvalý pobyt v evidenci pobytu
občanů, se postupuje podle § 10 odst. 3 obdobně.

§ 22

Poskytování údajů z informačního systému
pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

(1) Ministerstvo a okresní úřady poskytují z infor-
mačního systému do 31. prosince 2001 na dožádání

a) orgánům sociálního zabezpečení16) údaje potřebné
pro

1. výběr a vymáhání pojistného na sociální zabez-

pečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti,

2. provádění důchodového pojištění (zabezpečení)
a nemocenského pojištění (péče);

b) orgánům rozhodujícím o dávkách státní sociální
podpory a orgánům provádějícím kontrolní čin-
nost17) údaje potřebné pro provádění státní so-
ciální podpory;

c) orgánům sociální péče a obcím18) údaje potřebné
pro poskytování dávek nebo služeb sociální péče;

d) úřadům práce19) údaje potřebné pro plnění úkolů
při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.

(2) Údaje z informačního systému podle od-
stavce 1 se poskytují elektronickou formou.

(3) Povinnosti podle § 8 odst. 2 platí i pro orgány
a obce uvedené v odstavci 1.

§ 22a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností, městským částem
hlavního města Prahy, magistrátům územně členěných
statutárních měst, úřadům městských částí nebo měst-
ských obvodů územně členěných statutárních měst
a obecním úřadům podle tohoto zákona jsou výkonem
přenesené působnosti.

§ 22b

Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí
s rozšířenou působností a ohlašovny mohou při vý-
konu státní správy podle tohoto zákona pořizovat ko-
pie občanských průkazů a cestovních dokladů19a).

§ 22c

Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje
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15) Například § 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
15a) Zákon č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15b) Čl. 5 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

16) § 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.
17) § 63 odst. 3, § 65 a 66 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
18) § 1 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 582/1991 Sb.
19) § 2 odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění

zákona č. 167/1999 Sb.
19a) § 2 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb.

§ 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb.



ministerstvu na základě žádosti pro účely výkonu státní
správy podle tohoto zákona z registru pojištěnců19b),
popřípadě z jiných evidencí nebo spisové dokumentace,
sloužících k plnění jejích úkolů, v listinné nebo elek-
tronické podobě, tyto údaje o osobách:

a) jméno, popřípadě jména, a současné příjmení,

b) rodné a všechna další příjmení předcházející sou-
časnému příjmení,

c) datum a místo narození,

d) rodné číslo, včetně jeho případných změn,

e) datum úmrtí.

§ 22d

Jsou-li v informačním systému vedeny o obyvate-
lích, popřípadě o jiných fyzických osobách, údaje
o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají
se tyto údaje v písmenné podobě uvedené v matričním
dokladu občana19c), popřípadě v písmenné podobě uve-
dené v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení
cizince vydaném podle zvláštního právního předpisu.
V případě, že v písmenné podobě jména, popřípadě
jmen, a příjmení dojde v průběhu zpracovávání těchto
údajů v informačním systému k jakékoliv změně v jejich
přepisu, přechýlení nebo v doslovném písmenném pře-
pisu, oproti tvaru, který je uveden v těchto dokladech,
vede se v informačním systému údaj podle posledního
platného aktuálního stavu písmenného tvaru a současně
se jako historické údaje k příslušné fyzické osobě ucho-
vávají také veškeré předcházející jazykové nebo grama-
tické podoby jejich jména, popřípadě jmen, a příjmení.

§ 23

Pracovněprávní vztahy

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů za-
městnanců, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vy-
konávají činnosti v oblasti hlášení a evidence pobytu
občanů, přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z po-
licie na okresní úřady, v jejichž územním obvodu mají
tito zaměstnanci pracoviště.

§ 23a

(1) Ministerstvo využívá pro plnění úkolů v oblasti

evidence obyvatel a rodných čísel údaje vedené v infor-
mačních systémech provozovaných policií21) o cizincích
s povolením k pobytu na území České republiky, a to
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dál-
kový přístup v rozsahu jméno, popřípadě jména, pří-
jmení 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.

(2) 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, základ-
ního registru osob a ze základního registru územní
identifikace, adres a nemovitostí a dále údaje vedené
v informačním systému katastru nemovitostí v rozsahu
údajů o adresách a jejich změnách.

§ 24

(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené pů-
sobnosti na úseku evidence obyvatel u obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností.

(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se
u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností použijí
obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole vý-
konu přenesené působnosti.

§ 25

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) vzory tiskopisů „Přihlašovací lístek k trvalému po-
bytu“, „Doklad o rodném čísle“, „Žádost o po-
skytnutí údajů z informačního systému“ a „Po-
tvrzení o změně místa trvalého pobytu“,

b) technický způsob předávání rodných čísel na vý-
dejová místa, přidělování rodných čísel výdejovým
místem,

c) způsob a podmínky provádění kontroly údajů v in-
formačním systému.
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19b) § 16c zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 501/2004 Sb.
19c) § 24 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona

č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb.
21) § 158 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.



§ 26 a 27

Těmito ustanoveními byly novelizovány jiné zákony.

ČÁST ČTVRTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 28

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu
občanů.

2. Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně
ekonomických informací.

3. Zákon č. 128/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje
zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně
ekonomických informací.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2000. Ustanovení § 1 písm. b) a c), § 3 odst. 3, § 6
písm. c), § 13 až 17, § 25 písm. b), § 26 a § 28 body 2
a 3 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

* * *

1. Zákon č. 2/2002 Sb., kterým se mění zákon
č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/
/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozděj-
ších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony,
nabyl účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po
dni vyhlášení (1. února 2002).

2. Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení ně-
kterých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

3. Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé
zákony související s oblastí evidence obyvatel, nabyl
účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po jeho vyhlášení (1. dubna 2004).

4. Zákon č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé

zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2006.

5. Zákon č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na-
byl účinnosti dnem 1. ledna 2006.

6. Zákon č. 68/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyva-
tel), ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti
dnem jeho vyhlášení (15. března 2006).

7. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném part-
nerství a o změně některých souvisejících zákonů, na-
byl účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení (1. července 2006).

8. Zákon č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České re-
publiky a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti
dnem vyhlášení (27. dubna 2006).

9. Zákon č. 165/2006 Sb., kterým se mění 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 před-
pisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem
1. září 2006.

10. Zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském
pojištění, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007.

11. Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé
další zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení
(3. července 2006).

12. Zákon č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé
zákony související s registrovaným partnerstvím, nabyl
účinnosti dnem jeho vyhlášení (1. července 2008).

13. Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České
republiky, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009.

14. Zákon č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2009.

15. Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozděj-
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ších předpisů, a další související zákony, nabyl účin-
nosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce násle-
dujícího po dni jeho vyhlášení (1. července 2009).

16. Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zá-
konů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2010.

17. Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech, nabyl účinnosti dnem 1. července 2010, s vý-

jimkou ustanovení čl. C bodu 60, které nabylo účin-
nosti dnem jeho vyhlášení (24. července 2009).

18. Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2011.

19. Zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony,
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.
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s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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