
(platí od 13. 41. 1. 2017 do 30. 612. 4. 2017)

6/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 2001
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

(zákon o soudech a soudcích)

ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 349/2002 Sb., zákona č.
192/2003 Sb.,

zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006
Sb.,

zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb.

zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,

zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb.. a zákona č. 90/201715/2015 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 175a
 

Soud  pro  výkon  působnosti  podle  tohoto  zákona  a  jiných  právních  předpisů  využívá  ze  základního  registru
obyvatel tyto referenční údaje:
a)  příjmení,
b)  jméno, popřípadě jména,
c)  adresa místa pobytu,
d)  datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)  datum, místo a okres úmrtí, jdeli o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na

jehož  území  k  úmrtí  došlo;  jeli  vydáno  rozhodnutí  soudu  o  prohlášení  za  mrtvého,  den,  který  je  v  rozhodnutí
uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,.
g)  čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů.

 

§ 175b
 

(1) Soud pro výkon působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů využívá z  informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b)  datum narození,
c)  pohlaví,
d)  místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e)  rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa  trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa  trvalého pobytu, popřípadě  též adresa, na kterou

mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h)   počátek  trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu  trvalého pobytu nebo datum ukončení  trvalého

pobytu na území České republiky,
i)     schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo

zastoupení schválil, omezení svéprávnosti,  jméno, popřípadě  jména, příjmení a  rodné číslo opatrovníka, nebyloli



mu přiděleno, datum, místo a okres  jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil; jeli opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,

j)      jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  včetně  předchozích  příjmení,  rodné  číslo  otce,  matky,  popřípadě  jiného
zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě  jména,  příjmení  a  datum  narození;  jeli  jiným  zákonným  zástupcem  dítěte  právnická  osoba,  název  a
adresa sídla,

k)    rodinný  stav,  datum,  místo  a  okres  uzavření  manželství,  došloli  k  uzavření  manželství  mimo  území  České
republiky, místo  a  stát,  datum nabytí  právní moci  rozhodnutí  soudu  o  prohlášení manželství  za  neplatné,  datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů,
nebo datum nabytí právní moci  rozhodnutí soudu o prohlášení  jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v
pravomocném  rozhodnutí  o  prohlášení  za  mrtvého  uveden  jako  den  smrti,  popřípadě  jako  den,  který  nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

l)   datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o
neexistenci  registrovaného  partnerství,  datum  zániku  registrovaného  partnerství  smrtí  jednoho  z  registrovaných
partnerů,  nebo  datum  nabytí  právní  moci  rozhodnutí  soudu  o  prohlášení  jednoho  z  registrovaných  partnerů  za
mrtvého  a  den,  který  byl  v  pravomocném  rozhodnutí  soudu  o  prohlášení  za  mrtvého  uveden  jako  den  smrti,
popřípadě  jako  den,  který  nepřežil,  anebo  datum nabytí  právní moci  rozhodnutí  soudu  o  zrušení  registrovaného
partnerství,

m)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  včetně  předchozích  příjmení,  a  rodné  číslo  manžela  nebo  registrovaného
partnera; jeli manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,

n)  jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; jeli dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

o)  o osvojenci údaje v rozsahu
1.  stupeň osvojení,
2.  původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3.  původní a nové rodné číslo osvojence,
4.  datum, místo a okres narození, u osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
5.    jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  a  rodná  čísla  osvojitelů,  v  případě,  že  osvojiteli  nebylo  přiděleno  rodné

číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6.    jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  a  rodná  čísla  otce  a  matky;  pokud  jim  nebylo  přiděleno,  jejich  jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7.  datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,

p)   den, který byl  v  rozhodnutí  soudu o prohlášení za nezvěstného uveden  jako den, kdy nastaly účinky prohlášení
nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,

q)  datum, místo a okres úmrtí; jdeli o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož
území k úmrtí došlo,

r)      den,  který byl  v  rozhodnutí  soudu o prohlášení  za mrtvého uveden  jako den smrti,  popřípadě  jako den,  který
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 175d

 
Soud  pro  výkon  působnosti  podle  tohoto  zákona  a  jiných  právních  předpisů  využívá  z  informačního  systému

evidence občanských průkazů o občanských průkazech a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto
údaje:
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
b)  rodné číslo,
c)  místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d)  číslo, popřípadě série občanského průkazu,
e)  datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,
f)   označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
g)  datum skončení platnosti občanského průkazu a datum skartace občanského průkazu,,



h)  čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení
ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu,

i)   čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, doba jejich platnosti a označení úřadu, který je vydal,.
j)   datum úmrtí; jeli vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den

smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
 

§ 175e
 

Soud  pro  výkon  působnosti  podle  tohoto  zákona  a  jiných  právních  předpisů  využívá  z  informačního  systému
evidence cestovních dokladů o  cestovních dokladech a  jejich držitelích  způsobem umožňujícím dálkový přístup  tyto
údaje:
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, a rodné číslo, datum narození a adresa místa trvalého pobytu,
b)  místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození,
c)  číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d)  datum vydání cestovního dokladu,
e)  datum převzetí cestovního dokladu,
f)   datum skončení platnosti cestovního dokladu a datum skartace cestovního dokladu,,
g)  označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
h)    o  ztracených,  odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo,  druh,  datum vydání a datum skončení

platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo
odcizení,.

i)   datum úmrtí; jeli vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den
smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.


