
(platí od 1. 619. 9. 2016 do 31. 5. 2017)

133/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2000
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

(zákon o evidenci obyvatel)

ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.
444/2005 Sb.,

zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010
Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,

zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č.
64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.

. a zákona č. 456298/2016 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 3
 

(1) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen "informační systém"), jehož
správcem  5)  je  ministerstvo.  Tento  informační  systém  je  agendovým  informačním  systémem  veřejné  správy  podle
zvláštního zákona. 5a)

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

a)  místem narození obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10, 5b) na jehož území se
obyvatel narodil, popřípadě které byly jako takové zapsány do knihy narození, 5c)

b)  místem uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen "partnerství") 5d) obec nebo vojenský
újezd,  v  hlavním  městě  Praze  obvod  Praha  1  až  10  5b),  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 10, 5b) na jehož území došlo k
úmrtí  obyvatele,  popřípadě  na  jehož  území  bylo  tělo  obyvatele  nalezeno,  anebo  u  obyvatele  prohlášeného  za
mrtvého, na jehož území naposledy pobýval živý.
(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; uvedené místo a

okres  narození  na  území  České  republiky  jsou  vedeny  ve  formě  referenční  vazby  (kódu  územního  prvku)  na
referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

e)  rodné číslo,
f)      státní  občanství  a datum  jeho nabytí  nebo pozbytí,  popřípadě více  státních občanství  a data  jejich nabytí  nebo

pozbytí,
g)    adresa  místa  trvalého  pobytu  (§  10  odst.  1),  včetně  předchozích  adres  místa  trvalého  pobytu,  případně  též

adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu 5o); 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  pobytů  a  adresy,  na  kterou mají  být
doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, kterou je údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo
dodávací  schránky  nebo  adresa mimo  území České  republiky,  se  vede  i  adresa,  které  kód  adresního místa  v
základním  registru  územní  identifikace,  adres  a  nemovitostí  přidělen  nebyl;  v  případě  adresy  místa  trvalého
pobytu  na  adrese  sídla  ohlašovny  nebo  adrese  sídla  zvláštní  matriky  12a)  je  tento  údaj  označen  jako  adresa
úřadu;  to neplatí, pokud má občan adresu místa  trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla
zvláštní matriky z důvodu užívání objektu podle § 10 odst. 1,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)



 

§ 8

Poskytnutí údajů z informačního systému
 

(1) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených

tímto  zákonem  nebo  zvláštním  právním  předpisem.  Údaje  z  informačního  systému  se  poskytují  způsobem

umožňujícím dálkový přístup, pokud nestanoví zvláštní právní předpis  jinak. Údaj o agendovém identifikátoru fyzické

osoby pro agendu evidence obyvatel se poskytuje pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis
 23)

.

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

a)  nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v tomto předpisu,

b)  jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.

(3)  Obyvateli  staršímu  15  let  na  základě  žádosti  poskytuje  ministerstvo,  krajský  úřad,  obecní  úřad  obce  s

rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v  informačním systému k  jeho osobě a k osobě blízké s

výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. q), nelzeli záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a

v § 3 odst. 3 písm. p), které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě blízké

se poskytují údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm.  r), s) a  t). Osobou blízkou se pro účely  tohoto zákona  rozumí otec,

matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

(4) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo

obecnímu  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností  elektronicky  na  formuláři,  zpřístupněném  ministerstvem  dálkovým

přístupem,  nebo  podá  prostřednictvím  zpřístupněné  datové  schránky  provozované  podle  zvláštního  právního

předpisu
8a)

 a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

(5) Žádost o poskytnutí údajů z  informačního systému může obyvatel podat  také osobně ohlašovně, obecnímu

úřadu  obce  s  rozšířenou  působností,  krajskému  úřadu  nebo ministerstvu;  v  takovém případě  žadatel  prokáže  svou

totožnost  a  žádost  podepíše  před  orgánem příslušným k  jejímu převzetí.  Žádost  o  poskytnutí  údajů  z  informačního

systému lze podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
 8b)

; v tomto případě musí obyvatel provést svoji

autentizaci  pomocí  bezpečnostního  osobního  kódu
  8c)

,  pokud  má  bezpečnostní  osobní  kód  zadán,  a  identifikaci

pomocí  čísla  elektronicky  čitelného  identifikačního  dokladu. Údaje  poskytuje  subjekt,  u  kterého  byla  žádost  osobně

podána; kontaktní místo veřejné správy žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému

podle místa podání žádosti.

(6)  Žádost  o  poskytnutí  údajů  z  informačního  systému může  obyvatel  podat  také  v  listinné  podobě  ohlašovně,

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně

ověřeným  podpisem
  9)

.  Úředně  ověřený  podpis  se  nevyžaduje,  jestliže  obyvatel  žádost  podepíše  před  orgánem

příslušným k převzetí žádosti podle věty první.

(7) V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v  rozsahu

nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou

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

b)  rodné číslo; nemáli přiděleno rodné číslo, datum narození,

c)    číslo  elektronicky  čitelného  identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou  identifikaci;  v  případě,  že  žadatel

není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu,

d)  adresa místa pobytu.

(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání

podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může za

občana  rovněž  požádat  člen  domácnosti,  jehož  oprávnění  k  zastupování  bylo  schváleno  soudem
  5e)

.  Za  obyvatele

může  rovněž  požádat  o  poskytnutí  údajů  zmocněnec  na  základě  zvláštní  plné moci  s  úředně  ověřeným  podpisem

zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá osoba uvedená ve větě první, druhé nebo třetí, musí prokázat svoji totožnost a

její identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

(9)  Osobní  údaje  z  informačního  systému  poskytuje  ministerstvo  na  dožádání  osoby  ze  zahraničí  nebo

zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanovíli tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(10) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence obyvatel formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou

li vyžadovány o obyvateli, který není jednoznačně identifikován, jeli to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při

zajišťování

a)  bezpečnosti státu,

b)  obrany,

c)  veřejné bezpečnosti,

d)  předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

e)    významného  hospodářského  nebo  finančního  zájmu  České  republiky  nebo  Evropské  unie  včetně  měnové,

rozpočtové a daňové oblasti, nebo



f)      ochrany  práv  osob  v  řízení  před  soudem nebo  ve  sporném  řízení  v  soukromoprávní  věci  před  jiným  státním
orgánem.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

HLAVA II
TRVALÝ POBYT OBČANŮ

 
§ 10

 
(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která  je vedena v základním

registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru
územní  identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu,  rodiče, byt nebo
zaměstnání. Občan může mít  jen  jedno místo  trvalého  pobytu,  a  to  v  objektu,  který  je  podle  zvláštního  právního
předpisu 11) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení,
ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen "objekt"). V případech stanovených tímto zákonem může být místem
trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které  je v  informačním systému označeno jako adresa
úřadu.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Klaus v. r.
Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.
 
____________________________________________________________

 
1)       Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších

předpisů.
5)             Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

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

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)     § 45 až 54 občanského zákoníku.
5f)       § 680 až 686 občanského zákoníku.
5g)      § 677 až 679 občanského zákoníku.
5h)      § 26 a 76 občanského zákoníku.
5i)       § 755 až 758 občanského zákoníku.
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.
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  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  154/1994  Sb.,  o  Bezpečnostní
informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

7a)     Občanský zákoník.
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.

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.
9e)      § 38 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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.

12a)    § 3 odst. 54 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


