VI.
PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ
SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI
Změna živnostenského zákona
§ 45
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je
povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.
(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, adresu bydliště, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,
b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně, provozuje-li
živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, datum narození, dále adresu bydliště mimo území České republiky, adresu místa
pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a adresu umístění odštěpného závodu
v České republice; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České
republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
d) adresu sídla,
e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující
se k rozsahu živnostenského oprávnění,
f) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně
po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
h) dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený
pobyt podle § 5 odst. 5,
i) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c) zapisované do občanského
průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“), pokud
je budou při provozování živnosti používat,
j) případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla na adresu bydliště.
k) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady.
(3) Právnická osoba v ohlášení uvede
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a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla, u fyzické osoby nebo u fyzických osob, které jsou
členy jejího statutárního orgánu anebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která
je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození,
adresu bydliště nebo adresu místa pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, datum
vzniku funkce, a u právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, obchodní firmu
nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a datum vzniku funkce;
údaje týkající se členů statutárního orgánu neuvádí právnická osoba, která vzniká zápisem do
veřejného rejstříku vedeného rejstříkovým soudem (dále jen „veřejný rejstřík“),
b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně,
provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice, jde-li o zahraniční
právnickou osobu; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České
republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující
se k rozsahu živnostenského oprávnění,
f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně
po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
g) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c), pokud je budou při
provozování živnosti používat.
h) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady.
(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou
určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které
bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen
v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět
podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto
zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.
(5) Údaje uváděné podle odstavců 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v případě, že
tyto údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních údajů.
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Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 123e
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona nebo
ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) učinit písemně, ústně do protokolu nebo
datovou zprávou
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu83), nebo
b) odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení s využitím
přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci
určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnosti
zajistil.
(2) Je-li podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) pro
podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit pouze
a) v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem sociálního
zabezpečení nebo do datové schránky určené orgánem sociálního zabezpečení; podání nebo
jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, a to ve formátu,
struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení. Nesplňuje-li podání
nebo jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán sociálního zabezpečení je povinen
upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v elektronické podobě, které nesplňuje tyto
podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží.
Orgán sociálního zabezpečení může určit pro zasílání podání nebo jiného úkonu elektronickou
adresu nebo datovou schránku jiného než příslušného orgánu sociálního zabezpečení jen se
souhlasem orgánu sociálního zabezpečení, na jehož elektronickou adresu nebo do jehož datové
schránky mají být tato podání nebo jiné úkony zasílány, nebo
b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do
údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem. Orgán sociálního zabezpečení může
určit pro zasílání písemných podání na předepsaném tiskopise adresu jiného než příslušného
orgánu sociálního zabezpečení jen se souhlasem orgánu sociálního zabezpečení, na jehož
adresu mají být podání zasílána.
(3) Orgány sociálního zabezpečení jsou povinny zveřejnit na své úřední desce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu sociálního zabezpečení, kde je možno
odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně
do protokolu nebo nahlížet do spisu,
b) elektronickou adresu své podatelny, identifikátor své datové schránky, elektronickou adresu
určenou příslušným orgánem sociálního zabezpečení k předkládání tiskopisů v elektronické
podobě ve formě datové zprávy a identifikátor datové schránky určené k předkládání tiskopisů
v elektronické podobě ve formě datové zprávy a adresu určenou pro zasílání písemných podání
podle odstavce 2 písm. b),
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c) formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
d) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě, a podmínky,
za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají,
e) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. b).
____________________
32)
Zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
83)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
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Změna notářského řádu
§ 109d
Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního
předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému evidence občanských
průkazů o občanských průkazech a jejich držitelích osobách, jimž je občanský průkaz vydán,
způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
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 občanského průkazu,
f) označení úřadu správního orgánu, který občanský průkaz vydal,
g) datum skončení platnosti občanského průkazu,
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu.
h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu.
____________________
2)
Např. občanský soudní řád.
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Změna zákona o Ústavním soudu
§ 25a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ústavnímu soudu pro
výkon jeho působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů,
e) údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
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g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m) rodné číslo dítěte,
n) osvojení,
o) 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,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto soudního
rozhodnutí.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
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j) omezení svéprávnosti,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné
číslo nebo datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě cizincem; v případě, že
rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, jejich
rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) 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,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
b) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil
osoba prohlášená za mrtvou nepřežila,
d) datum skončení platnosti a datum skartace znehodnocení a ponechání nebo odevzdání
občanského průkazu,
e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.
e) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou
a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
b) číslo cestovního pasu,
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c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
d) datum skončení platnosti cestovního pasu,
e) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo
neplatného cestovního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o Rejstříku trestů
§ 2a
(1) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti ze základního registru obyvatel
tyto referenční údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodila,
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba prohlášená za
mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence
obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří
pozbyli státní občanství České republiky:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum narození, místo
a stát, kde se občan narodil,
c) pohlaví,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebyloli opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem
ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a 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, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
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j) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li 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
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,
k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neplatnosti registrovaného partnerství 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 registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li
manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
n) 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,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození osvojitele,
6. 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,
o) 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,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytne se
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
r) záznam o poskytnutí údajů.
(3) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence
obyvatel tyto údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.
(4) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z registru rodných čísel:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.
(5) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence
občanských průkazů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
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 správního orgánu, který občanský průkaz vydal,
g) datum skončení platnosti občanského průkazu,
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu,
h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu,.
i) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, doba jejich platnosti a označení úřadu, který
je vydal.
(6) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému evidence
cestovních dokladů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo,
b) místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
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d) datum vydání cestovního dokladu,
e) datum převzetí cestovního dokladu,
f) datum skončení platnosti 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.
(7) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému cizinců tyto
údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky,
místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, 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 soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti registrovaného partnerství 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
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mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo;
je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě,
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud
jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q) o osvojenci, pokud je cizincem,
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum, místo a stát narození,
5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení a datu narození,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
r) 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,
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
u) jméno, popřípadě jména, příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území České republiky nebo
jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl
cizincem s oprávněním k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo
jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s oprávněním k pobytu na území České republiky,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana
podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
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(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému evidence občanských
průkazů, informačního systému evidence cestovních dokladů nebo z informačního systému
cizinců pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. Z poskytovaných údajů lze
v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného
úkolu. Správci informačních systémů poskytují Rejstříku trestů potřebnou součinnost.
(9) Údaje podle odstavců 1 až 7 se poskytují v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Došlo-li ke změně údajů uvedených v odstavcích 1
až 7, poskytují se Rejstříku trestů i údaje o těchto změnách, a to včetně dat, ke kterým tyto
změny nastaly.
(10) Rejstřík trestů může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 7 pro účely plnění
úkolů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistíli, že poskytnuté údaje nejsou správné; o zjištění nepřesného údaje Rejstřík trestů neprodleně
informuje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky, které po prověření údaj opraví,
doplní nebo zlikvidují.
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Změna zákona o vnitrozemské plavbě
§ 48a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu dopravy
a Státní plavební správě pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob
a orgánů veřejné moci,
c) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
d) údaje z agendového informačního systému cizinců,
e) údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů,
f) údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů,
c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů,
d) právní forma,
e) statutární orgán a
f) adresa sídla.
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(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) omezení svéprávnosti.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) omezení svéprávnosti,
f) datum úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
g) digitalizovaná fotografie.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou digitální zpracování podoby
občana a jeho podpisu osoby, jíž je občanský průkaz vydán, a jejího podpisu uvedené
v občanském průkazu.
(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. f) jsou digitální zpracování fotografie
a podpisu držitele.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(9) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o zemědělství
§ 2f
Evidence zemědělského podnikatele
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzické
osoby podle § 2e odst. 2 a osoby podle § 2e odst. 4, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně
služby podle Smlouvy o fungování Evropské unie, je povinna se zaevidovat.
(2) Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností,
pokud žadatel splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1.
(3) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede
a) kromě náležitostí stanovených správním řádem70) obchodní firmu, státní občanství, rodné
číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud
nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,
b) zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území České republiky a adresu místa
pobytu v České republice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt, označení a adresu umístění
odštěpného závodu v České republice, byl-li zřízen,
c) zrušeno
d) identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno14),
e) předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,
f) datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou
výrobu na dobu určitou,
g) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím fyzická osoba disponuje,
nemá-li přiděleno identifikační číslo,
h) sídlo v České republice,
i) titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) a b) zapisované do občanského
průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“), pokud
je budou při provozování používat, a
j) případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla podle adresy bydliště.
(4) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li podána právnickou
osobou, se uvede
a) kromě náležitostí stanovených správním řádem70) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
titul nebo vědecké hodnost, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno,
tak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním
orgánem nebo jeho členy; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede
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se kromě náležitostí stanovených správním řádem70) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
titul nebo vědecké hodnost, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno,
tak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním
orgánem nebo jeho členem, dále se uvede u právnické osoby, jejího statutárního orgánu nebo
jeho členu údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské
výroby,
b) u zahraniční právnické osoby označení a adresu umístění odštěpného závodu v České
republice a údaje týkající se zástupce odštěpného závodu, uvedené v písmenu a),
c) údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) až f).
(5) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e, obecní úřad obce s rozšířenou
působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele
a o zápisu mu vydá osvědčení.
____________________
14)
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb.
70)
§ 37 odst. 2 správního řádu.
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Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen "území") a vycestování cizince
z území, stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost Policie České
republiky (dále jen "policie"), Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") a Ministerstva
zahraničních věcí v této oblasti státní správy.
(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky1a),
včetně občana Evropské unie1b).
(3) Ustanovení tohoto zákona vztahující se na občana Evropské unie se použijí i na
občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1c), z níž mu
vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo občana
státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru1d).
(4) Ustanovení tohoto zákona vztahující se na občana Evropské unie nebo
rodinného příslušníka občana Evropské unie se použijí i na občana Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojeného království“) a jeho rodinné
příslušníky, kteří sami nejsou občany Evropské unie nebo rodinnými příslušníky občana
Evropské unie a na které se vztahuje Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou
energii.
§5
(1) Podmínky vstupu na území a provádění hraniční kontroly stanoví přímo použitelný
právní předpis Evropských společenství1). Kontrola prováděná při dočasném znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic za účelem jejich ochrany podle zákona o ochraně státních hranic3b) se
považuje za hraniční kontrolu podle tohoto zákona.
(2) Při vstupu na území je cizinec při hraniční kontrole povinen prokázat splnění
podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) a dále je
na požádání povinen
a) vyplnit a podepsat hraniční průvodku,
b) strpět ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti pomocí osobních údajů
zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů zpracovaných
v nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených
biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního
dokladu, jde-li o cestovní doklad, který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji.
(3) Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na cizince, který je mladší 15 let
a je zapsán do cestovního dokladu jiného cizince.
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(4) Splnění podmínek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) se nevztahuje na cizince,
který je
a) přebírán od orgánu cizího státu podle zvláštního zákona5),
b) přes území provážen (§ 152), nebo
c) na území předáván podle mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána, (dále jen
„mezinárodní smlouva“) nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství.
(5) Občan Evropské unie a rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen při
hraniční kontrole předložit policii cestovní doklad. Nemá-li občan Evropské unie cestovní
doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou
totožnost a skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie, prokázal jiným dokladem.
Nemá-li rodinný příslušník občana Evropské unie cestovní doklad nebo nemůže-li si jej
obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je
rodinným příslušníkem občana Evropské unie, prokázal jiným dokladem.
(6) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie,
je dále povinen při hraniční kontrole policii předložit vízum opravňující k pobytu na území,
vztahuje-li se na něho vízová povinnost.
§9
Odepření vstupu na území
(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže
a) nemá platný cestovní doklad,
b) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad, vízum nebo povolení k pobytu,
c) nepředloží vízum, podléhá-li cizinec vízové povinnosti nebo povolení k pobytu,
d) nepředloží doklady prokazující účel a zabezpečení podmínek pobytu na území,
e) nemá dostatečné množství prostředků k pobytu na území a k vycestování z území,
f) je nežádoucí osobou (§ 154),
g) je zařazen do informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány mezinárodními
smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích5a) (dále jen „smluvní stát“),
za účelem získání přehledu o cizincích, jimž nelze umožnit vstup na území smluvních států
(dále jen „informační systém smluvních států“); to neplatí, je-li cizinci uděleno vízum
opravňující pouze k pobytu na území,
h) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu,
závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy České
republiky,
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i) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu
ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit
mezinárodní vztahy smluvních států, nebo
j) nesplňuje požadavky stanovené opatřením Ministerstva zdravotnictví před zavlečením
infekčního onemocnění ze zahraničí podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen
„požadavek opatření před zavlečením infekčního onemocnění“).
(2) Cizinci, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí
povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, může policie odepřít vstup
na území z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a), b), f) až j).
(3) Policie odepře vstup na území
a) občanu Evropské unie,
1. nemá-li platný cestovní doklad a nesplňuje-li podmínky podle § 5 odst. 5,
2. předloží-li padělaný nebo pozměněný cestovní doklad nebo povolení k pobytu,
3. nesplňuje-li požadavky opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
4. je-li důvodné nebezpečí, že by při svém pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo
závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo
5. je-li zařazen do evidence nežádoucích osob a příslušný orgán, který uplatnil podnět na
zařazení občana Evropské unie do této evidence (§ 154 odst. 2), poskytne dodatečné informace,
po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu
na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
b) rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie,
1. z důvodů uvedených v písmenu a),
2. nepředloží-li vízum, podléhá-li vízové povinnosti nebo povolení k pobytu,
3. je-li důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost jiného smluvního státu nebo v něm
závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
4. je-li zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který rodinného
příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení
lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního
státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek.
(4) Policie vydá rozhodnutí o odepření vstupu, jestliže odepře vstup na území občanu
Evropské unie1b) z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. a). Obdobně policie postupuje
i v případě rodinného příslušníka občana Evropské unie1b), pokud rodinný příslušník tohoto
občana Evropské unie doprovází nebo pokud rodinný příslušník prokáže, že tento občan
Evropské unie pobývá na území. Rozhodnutí o odepření vstupu se nevydá, je-li důvodem
odepření vstupu pravomocné rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území nebo pravomocné
rozhodnutí o správním vyhoštění.
(5) Cizinec, kterému byl odepřen vstup na území, je povinen bez zbytečného odkladu
vycestovat zpět do zahraničí, není-li dále stanoveno jinak.
(6) Nelze-li cizince, kterému byl na mezinárodním letišti odepřen vstup na území,
dopravit neprodleně z tohoto letiště zpět do zahraničí, zajistí policie dopravu cizince na jiné
mezinárodní letiště, z něhož bude neprodleně dopraven zpět do zahraničí. Nelze-li cizince podle
věty první dopravit neprodleně zpět do zahraničí ani z jiného mezinárodního letiště a není-li na
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mezinárodním letišti, na kterém mu byl odepřen vstup na území, zajištěna podle zákona
o ochraně státních hranic místnost pro osoby, kterým byl odepřen vstup na území, zajistí policie
dopravu cizince na jiné vhodné mezinárodní letiště, na němž je taková místnost zajištěna,
a popřípadě pro účely jeho vycestování z území na mezinárodní letiště, z něhož bude dopraven
zpět do zahraničí.
(7) Cizinec uvedený v odstavci 6 je oprávněn setrvat na území pouze po dobu nezbytně
nutnou; setrvání na území se nepovažuje za pobyt podle tohoto zákona. Pro účely převozu
cizince na mezinárodní letiště a rozsahu oprávnění policie se na takového cizince hledí jako na
cizince zajištěného podle hlavy XI.
§ 15a
Rodinný příslušník občana Evropské unie
(1) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí
jeho
a) manžel,
b) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje,
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana Evropské unie a
d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je
z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči
poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl a byl na této výživě nebo
jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo
ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.
(2) Za rodinného příslušníka občana Evropské unie se považuje též cizinec, který
prokáže, že
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1, pokud
1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, žil před vstupem na
území s občanem Evropské unie ve společné domácnosti,
2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči
poskytované občanem Evropské unie, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý
bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl
povolen pobyt, nebo
3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana
Evropské unie, nebo
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není manželstvím, a žije s ním
ve společné domácnosti; při posuzování trvalosti partnerského vztahu se zohlední zejména
povaha, pevnost a intenzita vztahu.
(2) Ustanovení tohoto zákona týkající se rodinného příslušníka občana Evropské
unie se použijí i na rodinného příslušníka státního občana České republiky, který je
přihlášen k trvalému pobytu na území, pokud
23

a) následuje nebo doprovází tohoto občana zpět na území a společně dlouhodobě pobývali
v jiném členském státě Evropské unie, nebo
b) tento občan je poskytovatelem služby v jiném členském státě.
(3) Ustanovení tohoto zákona týkající se rodinného příslušníka občana Evropské unie
se použijí i na cizince, který je rodinným příslušníkem státního občana České republiky.
§ 15b
Další rodinný příslušník občana Evropské unie
(1) Dalším rodinným příslušníkem se pro účely tohoto zákona rozumí cizinec, který
prokáže, že
a) je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v § 15a odst. 1, pokud
1. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné
péči poskytované občanem Evropské unie a byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý
bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém
měl povolen pobyt, nebo
2. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana
Evropské unie, nebo
b) má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není manželstvím, a žije
s ním ve společné domácnosti; při posuzování trvalosti partnerského vztahu se zohlední
zejména povaha, pevnost, intenzita, doba trvání vztahu a doba soužití ve společné
domácnosti.
(2) Za dalšího rodinného příslušníka se dále považuje rodinný příslušník státního
občana České republiky, pokud nesplňuje podmínky uvedené v § 15a odst. 2.
§ 18
Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,
a) stanoví-li tak přímo použitelný právní předpis Evropských společenství6a) a není-li v souladu
s tímto právním předpisem mezinárodní smlouvou nebo nařízením vlády [§ 181 písm. a)]
stanoveno jinak,
b) stanoví-li tak v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství6a)
mezinárodní smlouva nebo vláda svým nařízením [§ 181 písm. b)],
c) je-li občanem Evropské unie1b),
d) je-li
1. ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody; tento cizinec
současně může po dobu tohoto výkonu pobývat na území i bez cestovního dokladu,
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2. umístěn v policejní cele7) nebo v zařízení pro zajištění cizinců (dále jen „zařízení“) (§ 130);
tento cizinec současně může po dobu tohoto umístění pobývat na území i bez cestovního
dokladu,
3. mladší 15 let po dobu hospitalizace, pokud přicestoval s jiným cizincem, v jehož cestovním
dokladu je zapsán, a tento cizinec vycestoval z území; cizinec mladší 15 let může po dobu
hospitalizace pobývat na území i bez cestovního dokladu,
4. jako nezletilé dítě na základě předběžného opatření příslušného orgánu umístěn do zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc28) anebo do ústavu pro péči o děti nebo na základě
předběžného opatření příslušného orgánu nebo rozhodnutí příslušného orgánu sociálně-právní
ochrany dětí svěřen do péče fyzické osoby,
5. držitelem dokladu o povolení k pobytu na území jiného smluvního státu a doba pobytu na
území nepřekročí 3 měsíce,
6. žákem, který není státním příslušníkem členského státu Evropské unie, ale který má bydliště
v jiném členském státě Evropské unie a cestuje na školní výlet v rámci Evropské unie jako člen
skupiny žáků, doprovázené učitelem, a je uveden na seznamu žáků vydaném školou na
jednotném formuláři7b), v němž se uvede totožnost žáků, účel a délka jejich pobytu anebo
průjezdu,
7. rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie,
držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu karty
trvalého pobytu na území jiného členského státu Evropské unie a doba pobytu na území
nepřekročí 3 měsíce,
e) je-li rodinným příslušníkem občana Evropské unie1b), jehož krátkodobé vízum pozbylo
platnost, pokud na území pobývá s občanem Evropské unie a doba pobytu na území nepřekročí
3 měsíce,
f) je-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské
unie za účelem vědeckého výzkumu a doba pobytu na území za účelem vědeckého výzkumu
nepřekročí 1 rok; po tuto dobu může na území bez víza přechodně pobývat i rodinný příslušník
tohoto cizince, který ho doprovází a je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného
jiným členským státem Evropské unie, nebo
g) je-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské
unie za účelem studia v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu
zahrnujícího opatření v oblasti mobility anebo v rámci dohody sjednané mezi vysokoškolskou
institucí v jiném členském státě Evropské unie a institucí, které bylo povoleno vykonávat
činnost vysoké školy na území, a doba pobytu na území za účelem studia nepřekročí 1 rok.
§ 20
(1) Podmínky udělování krátkodobého víza, důvody jeho neudělení, podmínky
prodloužení doby pobytu na krátkodobé vízum a důvody zrušení jeho platnosti stanoví přímo
použitelný právní předpis Evropských společenství27). O důvodech neudělení krátkodobého
víza nebo zrušení jeho platnosti je cizinec informován na jednotném formuláři27).
(2) Krátkodobé vízum na hraničním přechodu uděluje a do cestovního dokladu
vyznačuje policie.
(3) Žádost o prodloužení doby platnosti krátkodobého víza nebo doby pobytu na území
na krátkodobé vízum podává cizinec policii.
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(4) Rodinný příslušník občana Evropské unie1b), který sám není občanem Evropské unie
a hodlá doprovázet občana Evropské unie na území nebo následovat občana Evropské unie,
který na území pobývá, je oprávněn podat žádost o udělení krátkodobého víza také
na hraničním přechodu.
(5) Cizinci, který žádá o krátkodobé vízum jako rodinný příslušník občana Evropské
unie a sám není občanem Evropské unie a hodlá doprovázet občana Evropské unie na území
nebo následovat občana Evropské unie, který na území pobývá, se krátkodobé vízum neudělí,
jestliže
a) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad,
b) nesplňuje požadavky opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
c) je důvodné nebezpečí, že by při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo
závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
d) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který rodinného
příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení
lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území jiného smluvního
státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
e) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu na území, zejména pokud
účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,
f) se dopustil podvodného jednání s cílem získat vízum k pobytu na území, nebo
g) není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a nebo občana Evropské
unie nedoprovází nebo nenásleduje.
(6) Zastupitelský úřad písemně informuje cizince uvedeného v odstavci 5 o důvodech
neudělení víza a o jeho oprávnění požádat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení
o neudělení víza Ministerstvo zahraničních věcí o nové posouzení důvodů neudělení víza
(§ 180e) a následné možnosti přezkoumání důvodů neudělení víza soudem. V případě
neudělení víza na hraničním přechodu informace o oprávnění požádat o nové posouzení důvodů
neudělení víza ministerstvo (§ 180e) a následné možnosti přezkoumání důvodů neudělení víza
soudem sděluje policie.
§ 42
Povolení k dlouhodobému pobytu
(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat cizinec, který
na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů, hodlá na území přechodně pobývat po dobu
delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu.
(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat cizinec, který
na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle § 33 odst. 1
písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá na povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu
nejméně 3 let.
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(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je v souvislosti se skončením vědeckého
výzkumu nebo studia dále oprávněn podat držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
vědeckého výzkumu nebo studia podle § 64 písm. a), který na území hodlá pobývat za účelem
hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. K žádosti je cizinec povinen předložit
náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e) a v § 42d odst. 2 písm. c), potvrzení
o dokončení výzkumné činnosti vydané výzkumnou organizací, jde-li o držitele povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, nebo doklad o úspěšném dokončení
studia, jde-li o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, doklad o cestovním
zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j,
a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním
pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
(4) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat cizinec, který
na území pobývá jako člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní
vládní organizace akreditované v České republice anebo jako jeho rodinný příslušník
registrovaný Ministerstvem zahraničních věcí.
(5) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavců 1 až 4 se podává
ministerstvu. V žádosti je cizinec povinen uvést údaje v rozsahu žádosti o povolení k trvalému
pobytu.
(6) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat cizinec
uvedený v § 15b; žádost lze podat ministerstvu, pokud cizinec pobývá na území v rámci
přechodného pobytu, nebo na zastupitelském úřadu. K žádosti je cizinec povinen
předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a) a c) až f), doklad prokazující splnění
podmínek uvedených v § 15b, doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu
na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění;
to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. V případě žádosti podávané
na zastupitelském úřadu je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním
pojištění před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení
k dlouhodobému pobytu.
(7) Pokud doba oprávnění k přechodnému pobytu uplyne před rozhodnutím
o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 6, považuje se pobyt
cizince na území nadále za přechodný pobyt, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí
o podané žádosti; § 47 odst. 3 a 11 se použije obdobně.
(6) (8) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle tohoto oddílu se podává
na úředním tiskopisu.
(7) (9) Cizinec je oprávněn pobývat na území po dobu uvedenou v průkazu o povolení
k pobytu, není-li dále stanoveno jinak.
§ 44
(1) Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
na zastupitelském úřadu a bylo mu uděleno vízum podle § 30 odst. 4, je povinen za účelem
vydání průkazu o povolení k pobytu se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území osobně
dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení
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k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho
dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko
překonatelná překážka. Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
na území ministerstvu a splňuje podmínky pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je
povinen se na výzvu osobně dostavit ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu
o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je
určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho
provedení brání těžko překonatelná překážka.
(2) Cizinci, který podal žádost o vydání zaměstnanecké karty, modré karty, karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, ministerstvo vydá potvrzení o splnění
podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu; to neplatí, jde-li o vydání
zaměstnanecké karty cizinci, kterému bylo vydáno na danou pracovní pozici povolení
k zaměstnání nebo který je uvedený v § 98 zákona o zaměstnanosti.
(3) Cizinec je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode
dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení
k pobytu.
(4) Povolení k dlouhodobému pobytu ministerstvo vydává s dobou platnosti
a) potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,
b) 9 měsíců, jde-li o dlouhodobý pobyt podle § 42 odst. 3,
c) 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia z důvodu uvedeného v § 64 písm. a) nebo
b) s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok nebo povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem strpění pobytu,
d) odpovídající v případě společného soužití rodiny době platnosti průkazu o povolení k pobytu,
který byl vydán nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, nejméně však na 1 rok,
e) 2 roky v případě společného soužití rodiny, bylo-li nositeli oprávnění ke sloučení rodiny
vydáno povolení k trvalému pobytu nebo, jde-li o cizince uvedeného v § 15b,
f) 2 roky v případě dlouhodobého pobytu za účelem studia z důvodu uvedeného v § 64 písm. a)
nebo b) a v případě dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu, je-li tento pobyt
uskutečňován v rámci programů Evropské unie nebo mnohostranných programů zahrnujících
opatření v oblasti mobility nebo v rámci dohody mezi 2 nebo více vysokoškolskými institucemi
nebo institucemi v jiném členském státě Evropské unie a institucí, které bylo povoleno
vykonávat činnost vysoké školy na území; v případě nedoložení plnění podmínek programu
nebo dohody cizincem po celou dobu trvání programu nebo dohody se postupuje podle písmene
a) nebo c),
g) odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské unie
době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi,
h) odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolnické službě nebo dobrovolné službě
mládeže v tuzemské hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem studia na území z důvodu uvedeného v § 64 písm. f),
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i) odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka době platnosti
povolení k dlouhodobému pobytu vydaného výzkumnému pracovníkovi za účelem vědeckého
výzkumu, hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti, nebo
j) až na 2 roky v ostatních případech, je-li k dosažení účelu potřebný pobyt na území delší než
1 rok.
(5) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území ministerstvo vydává
s platností na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu, nejméně však na dobu 6 měsíců.
(6) Zaměstnanecká karta se vydává na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva
nebo dohoda o pracovní činnosti nebo na dobu stanovenou v rozhodnutí uznávacího orgánu
o povolení k výkonu povolání nebo k výkonu odborné praxe35), nejdéle však na dobu 2 let;
v případě cizince uvedeného v § 42g odst. 3 se zaměstnanecká karta vydává na dobu platnosti
odpovídající době uvedené v povolení k zaměstnání.
(7) Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla
uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky.
(8) Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie se vydává na dobu převedení
na území členských států Evropské unie; celková doba převedení na území členských států
Evropské unie však nesmí přesáhnout 3 roky, jde-li o převedení na pozici manažera nebo
specialisty, a 1 rok, jde-li o převedení na pozici zaměstnaného stážisty.
(9) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se vydává na dobu
uskutečnění významné investice, nejdéle však na 2 roky.
§ 44a
(1) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, a to
a) na dobu stanovenou v § 44 odst. 5,
b) nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 4 písm. a), c) f), g), i) a j),
c) na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo vydáno nositeli oprávnění ke
sloučení rodiny, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 4
písm. d),
d) na dobu 2 let, jde-li o cizince uvedeného v § 15b,
d) e) na dobu 5 let, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 4
písm. e),
e) f) nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 7, jde-li o modrou kartu.
(2) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 3 nebo § 42d se
neprodlužuje; to neplatí v případě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42d vydaného
za účelem
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a) účasti na jazykové a odborné přípravě podle § 64 písm. b), jehož platnost lze z důvodu
pokračování v takové přípravě jednou prodloužit, nebo
b) studia na vysoké škole podle § 64 písm. a), jehož platnost lze prodloužit opakovaně, vždy
však nejdéle o 2 roky.
(3) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se podává
ministerstvu na úředním tiskopisu, na kterém se podává žádost o vydání tohoto povolení.
Na prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu se § 35 odst. 2 a 3, § 36, § 46 odst. 3
a 7 a § 55 odst. 1 a 2 vztahují obdobně.
(4) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného
za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b odst. 1
písm. a), c) a d) a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které
odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j. Na požádání je současně povinen předložit doklad
o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jdeli o případy uvedené v § 180j odst. 4. Jestliže byl nositeli oprávnění ke sloučení rodiny udělen
azyl, je cizinec povinen předložit pouze cestovní doklad. Platnost povolení k dlouhodobému
pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny nelze prodloužit, je-li důvod pro zahájení
řízení o zrušení platnosti tohoto povolení (§ 46a).
(5) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného
rezidentovi jiného členského státu Evropské unie je cizinec povinen předložit náležitosti podle
§ 42c odst. 3, s výjimkou dokladu obdobného výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaného
státem, jehož je občanem nebo v němž pobýval, a dokladu potvrzujícího splnění požadavků
opatření před zavlečením infekčního onemocnění. K žádosti o prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je dále povinen předložit náležitost podle § 46
odst. 7. K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
zaměstnání je cizinec povinen předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo
dohodu o provedení práce a náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e).
(6) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia
na území vydaného podle z důvodu uvedeného v § 64 písm. a) nebo b) je cizinec povinen
a) předložit náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), b), d) a e),
b) předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá
podmínkám uvedeným v § 180j, a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného
uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené
v § 180j odst. 4,
c) prokázat zajištění prostředků k pobytu na území podle § 42d odst. 2 písm. c) nebo prokázat,
že náklady na pobyt cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,
d) předložit souhlas rodiče, případně jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s jeho
pobytem na území, je-li nezletilý.
(7) Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany
na území se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42e
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odst. 4, s výjimkou fotografie. V případě změny podoby je cizinec povinen na požádání
předložit i fotografie.
(8) K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit cestovní doklad a náležitosti
uvedené v § 42f odst. 3 písm. a) a c) a na požádání doklad potvrzující splnění požadavků
opatření před zavlečením infekčního onemocnění. Platnost povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem vědeckého výzkumu nelze prodloužit, pokud ministerstvo shledá důvod pro zahájení
řízení o zrušení platnosti tohoto povolení (§ 46d).
(9) Platnost zaměstnanecké karty lze při splnění podmínek uvedených v § 42g odst. 2
písm. b) a c), § 42g odst. 3 nebo 4 opakovaně prodloužit na dobu, na kterou byla uzavřena
pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let; v případě
cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3, se platnost
zaměstnanecké karty prodlouží na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí o prodloužení
povolení k zaměstnání. Žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty se podává
ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) a d),
b) pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti splňující podmínky uvedené v § 42g
odst. 2 písm. b) na dobu, na kterou žádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty,
c) rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání, jde-li o cizince, kterému byla vydána
zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3,
d) doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání podle § 42g
odst. 2 písm. c), jde-li o cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 2,
pokud doklad, kterým cizinec prokázal ministerstvu svoji odbornou způsobilost při vydání
zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti,
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 3,
f) fotografie v případě změny podoby, a
g) v případě, že jde o agenturní zaměstnávání, doklad obsahující údaje uvedené v § 42h odst. 1
písm. g).
(10) Jde-li o cizince uvedeného v § 42h odst. 2 a podmínky vládou schváleného
programu umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze náležitosti uvedené v § 31
odst. 1 písm. d) a v odstavci 9 písm. b) a d) nahradit potvrzením, ve kterém zaměstnavatel uvede
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo výkonu práce
a dobu, na kterou je pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti uzavřena,
b) že cizinec má zajištěno ubytování odpovídající požadavkům uvedeným v § 31 odst. 5,
c) že má s cizincem nadále uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti
splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) a
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d) že cizinec má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání podle § 42g odst. 2
písm. c).
(11) Ministerstvo platnost zaměstnanecké karty neprodlouží, nesplňuje-li cizinec
podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. a), b) a c), § 42g odst. 3 větě první nebo v § 42g odst. 4
anebo je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti zaměstnanecké karty (§ 46e), a dále,
jestliže Úřad práce České republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu
vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce
povolit. Ustanovení § 42g odst. 3 věta druhá a § 46 odst. 6 písm. d), e) a f) se použije obdobně.
Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty učiněno oznámení
podle § 42g odst. 7, 8 nebo 10, má se za to, že cizinec žádá o prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty z důvodu zaměstnávání na posledně oznámenou pracovní pozici.
(12) Žádost o prodloužení platnosti modré karty se podává ministerstvu. K žádosti je
cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42j odst. 1 písm. a) až d) a f), s výjimkou
fotografie.
(13) Splňuje-li cizinec podmínky pro prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému
pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných
pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho
podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci
v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.
(14) Cizinec je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů
ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení
k pobytu. V případě žadatele o vydání zaměstnanecké karty se povinnost uvedená ve větě první
považuje za splněnou pouze tehdy, předloží-li tento žadatel současně ministerstvu potvrzení
vydané jeho zaměstnavatelem, ze kterého vyplývá, že žadatel nastoupil na pracovní místo,
ke kterému se vztahuje žádost o vydání zaměstnanecké karty.
§ 67
(je navrhováno zrušení souběžně navrhovanou novelou)
(1) Povolení k trvalému pobytu se po 4 letech nepřetržitého pobytu na území vydá
na žádost cizinci, který na území pobývá v rámci přechodného pobytu po ukončení řízení
o udělení mezinárodní ochrany za podmínky, že nejméně poslední dva roky probíhalo poslední
řízení o udělení mezinárodní ochrany, včetně případného řízení o žalobě nebo kasační stížnosti,
pokud tato žaloba nebo stížnost byla podána v zákonné lhůtě. Do doby pobytu podle věty první
se započítává doba pobytu na území na dlouhodobé vízum, na povolení k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu a doba, po kterou byl cizinec žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo
cizincem, který byl strpěn na území podle zákona o azylu. Nepřetržitost pobytu na území je
zachována, pokud cizinec podal žádost o udělení mezinárodní ochrany nejpozději do 7 dnů po
skončení přechodného pobytu na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému anebo
trvalému pobytu; to neplatí, pokud platnost těchto pobytových oprávnění byla zrušena.
(2) Povolení k trvalému pobytu se při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 vydá,
je-li žadatelem cizinec, který
a) je mladší 18 let,
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b) se není schopen o sebe sám postarat z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,
nebo
c) je osamělý a starší 65 let.
(3) Povolení k trvalému pobytu se může při splnění podmínek uvedených v odstavci 1
dále vydat, je-li žadatelem cizinec,
a) který je rodičem cizince uvedeného v odstavci 2 písm. a) nebo b),
b) kterému byl rozhodnutím příslušného orgánu cizinec uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b)
svěřen do péče, nebo
c) který je jiným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii cizince uvedeného
v odstavci 2, na jehož osobní péči je cizinec uvedený v odstavci 2 závislý.
(4) Žádost je při splnění podmínek v odstavci 1 oprávněn podat i cizinec, který o vydání
tohoto povolení žádá z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele.
(5) Žádost lze podat ministerstvu nejpozději do 2 měsíců po pravomocném ukončení
řízení o udělení mezinárodní ochrany.
(6) Povolení k trvalému pobytu může být vydáno cizinci uvedenému v odstavci 3, pouze
bylo-li toto povolení vydáno cizinci uvedenému v odstavci 2.
(7) Splnění podmínky nepřetržitého pobytu na území a podmínky, že nejméně poslední
dva roky probíhalo poslední řízení o udělení mezinárodní ochrany, včetně případného řízení
o kasační stížnosti, lze prominout z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména je-li
oprávněným cizincem osoba mladší 15 let nebo nepříznivý zdravotní stav žadatele nastal
za pobytu na území.
(8) Splnění podmínky podat žádost nejpozději do 2 měsíců po pravomocném ukončení
řízení o udělení mezinárodní ochrany lze prominout cizinci uvedenému v odstavci 3, pokud
řízení o jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany skončilo dříve než řízení o žádosti o udělení
mezinárodní ochrany cizince uvedeného v odstavci 2.
§ 67a
Ministerstvo vydá cizinci uvedenému v § 15b na jeho žádost povolení k trvalému
pobytu
a) po 2 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, pokud je nejméně 1 rok
dalším rodinným příslušníkem státního občana České republiky, který je na území
přihlášen k trvalému pobytu, nebo dalším rodinným příslušníkem občana jiného
členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu
na území,
b) jestliže je pozůstalou osobou po státním občanu České republiky, který byl na území
přihlášen k trvalému pobytu, nebo
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c) jestliže je pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu Evropské unie1b), který
na území pobýval za účelem výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti,
a
1. ke dni úmrtí pobýval občan jiného členského státu Evropské unie na území nepřetržitě
po dobu nejméně 2 let,
2. k úmrtí občana jiného členského státu Evropské unie došlo v důsledku pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání, nebo
3. pozbyl státní občanství České republiky v důsledku sňatku s tímto občanem jiného
členského státu Evropské unie nebo nabytím jeho státního občanství.
§ 69
(1) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 se podává na zastupitelském úřadu,
pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. a) nebo b) lze podat
též ministerstvu, pokud cizinec, jemuž má být povolení k trvalému pobytu vydáno,
a) pobývá na území v rámci přechodného pobytu a je manželem nebo nezletilým dítětem
cizince, jemuž byl udělen azyl z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise11),
b) pobývá na území na základě uděleného víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení
k dlouhodobému pobytu, nebo
c) pobývá na území na základě vydaného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany
na území, pokud jeho spolupráce s orgánem činným v trestním řízení přispěla k prokázání
trestného činu obchodování s lidmi nebo prokázání organizování nebo umožnění nedovoleného
překročení státní hranice.
(3) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. c) podává cizinec
ministerstvu, pokud pobývá na území v rámci přechodného pobytu; ministerstvu podává žádost
rovněž cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 67 nebo § 67a.
(4) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. d) lze podat též
ministerstvu, pokud cizinec, jemuž má být povolení k trvalému pobytu vydáno, pobývá
na území v rámci přechodného pobytu, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území uděleného podle § 33 odst. 1 písm. e).
(5) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst. 1 podává cizinec ministerstvu,
pokud na území pobývá nepřetržitě 5 let a v době podání žádosti pobývá na území
a) na povolení k dlouhodobému pobytu,
b) na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a),
nebo
c) během lhůty k vycestování stanovené z důvodu ukončení přechodného pobytu rodinného
příslušníka občana Evropské unie uvedené v § 87f odst. 5.

34

(6) Žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 68 je cizinec uvedený v § 68 odst. 5
oprávněn podat také na zastupitelském úřadu.
(7) Žádost o povolení k trvalému pobytu nelze podat na území, pokud cizinec, jemuž
má být povolení k trvalému pobytu vydáno, pobývá na území na základě oprávnění k pobytu
podle § 47 odst. 4, 6, 8, 9 nebo 10; to neplatí, jde-li o žádost o povolení k trvalému pobytu podle
§ 66 odst. 1 písm. d) a § 68.
§ 70
(1) Žádost o povolení k trvalému pobytu se podává na úředním tiskopisu. V žádosti je
cizinec povinen uvést
a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození,
místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání,
povolání, zaměstnání před příchodem na území (pracovní zařazení, název a adresa
zaměstnavatele), účel pobytu na území, zaměstnání po vstupu na území (pracovní zařazení,
název a adresa zaměstnavatele), poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území,
adresu pro doručování, je-li odlišná od místa pobytu, předchozí pobyt na území delší než 3
měsíce (důvod a místo pobytu), den vstupu na území, číslo a platnost cestovního dokladu
a označení státu, který tento doklad vydal,
b) jméno, příjmení a ostatní jména, dřívější příjmení, státní občanství, datum narození, místo
a stát narození, bydliště a povolání manžele nebo manželky,
c) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání rodičů,
d) jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní občanství, bydliště a povolání
dětí, a
e) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství, bydliště a povolání
sourozenců.
(2) Cizinec je povinen k žádosti o povolení k trvalému pobytu předložit
a) fotografie,
b) cestovní doklad,
c) doklad potvrzující účel pobytu na území, například matriční doklad nebo jinou listinu
dokládající příbuzenský vztah, doklad o tom, že cizinec byl v minulosti státním občanem České
republiky1a); to neplatí, jde-li o cizince, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 68,
d) doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území (§ 71 odst. 1); to neplatí, jde-li
o cizince, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 67, nebo jde-li o cizince podle § 87,
který žádá o povolení k trvalému pobytu po dosažení věku 18 let z důvodu podle § 66 odst. 1
písm. a); na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti
mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného
měsíčního příjmu cizince a společně s ním posuzovaných osob; pokud cizinec předložil
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k žádosti doklad o příjmu s ním společně posuzované osoby, je povinen na požádání předložit
též její prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,
e) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní
zachovalosti (§ 174) vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má trvalé
bydliště, jakož i státy, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší
než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; tato
povinnost se nevztahuje na cizince mladšího 15 let a na cizince staršího 15 let, jemuž bylo
uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území nebo povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území, jemuž byla udělena doplňková
ochrana podle zvláštního právního předpisu2), nebo který žádá o povolení k trvalému pobytu
podle § 67 nebo § 67a; cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst. 1,
nebo, jde-li o cizince podle § 87, který žádá o povolení k trvalému pobytu po dosažení věku 18
let z důvodu podle § 66 odst. 1 písm. a), je povinen předložit doklad obdobný výpisu z evidence
Rejstříku trestů, je-li o to požádán,
f) doklad o zajištění ubytování na území (§ 71 odst. 2),
g) souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s trvalým pobytem
dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li
o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude
dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na
jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého
víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
h) doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka vydaný osobou uskutečňující
zkoušku znalosti českého jazyka v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
vydaným podle § 182a odst. 1 písm. a) (dále jen „zkouška z jazyka“), není-li dále stanoveno
jinak.
(3) Cizinec, který je manželem nebo nezletilým dítětem azylanta2) nebo dítětem, které
je závislé na péči azylanta, anebo cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 66
odst. 1 písm. a) nebo b) a pobývá na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem ochrany na území, je povinen k žádosti o povolení k trvalému pobytu předložit
náležitosti podle odstavce 2 písm. a) až c) a f).
(4) Cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 je povinen na požádání
zastupitelského úřadu nebo ministerstva předložit doklad potvrzující splnění požadavků
opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
(5) Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka podle odstavce 2 písm. h)
se nevyžaduje od cizince, který
a) nedosáhl věku 15 let,
b) prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení trvalého pobytu byl
nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní anebo střední školy nebo nejméně
1 akademický rok studoval vysokou školu s českým vyučovacím jazykem anebo studijní
program zaměřený na český jazyk na vysoké škole,
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c) prokáže, že absolvoval jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka, která je pro účely
tohoto zákona stanovena prováděcím právním předpisem jako rovnocenná zkoušce z jazyka,
d) žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67, § 67 nebo § 67a nebo po zániku
oprávnění k trvalému pobytu podle § 87 odst. 7 písm. a) bodu 4,
e) prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení, mající vliv na jeho schopnost komunikovat,
nebo
f) dosáhl věku 60 let.
(6) Ministerstvo je v případě důvodné pochybnosti, že cizinec má požadovanou znalost
českého jazyka v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, oprávněno neuznat
doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka nebo doklad o absolvování jiné obecně
uznávané zkoušky z českého jazyka; vznikne-li důvodná pochybnost při úkonu, o kterém se
nesepisuje protokol, pořídí o podstatných okolnostech svědčících o existenci důvodné
pochybnosti ministerstvo záznam do spisu. O neuznání dokladu prokazujícího požadovanou
znalost českého jazyka ministerstvo vydá usnesení, kterým též řízení přeruší a cizinci určí lhůtu
k vykonání nebo opětovnému vykonání zkoušky z jazyka a k předložení nového dokladu
prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka. Zkouška z jazyka podle věty první se koná
u osoby oprávněné uskutečňovat zkoušku z jazyka, určené Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy; touto osobou nemůže být určena osoba, která vydala ministerstvem neuznaný
doklad. O tom, u které osoby určené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy má cizinec
zkoušku z jazyka vykonat, ministerstvo cizince informuje.
§ 75
(1) Ministerstvo žádost o vydání povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže
a) cizinec k žádosti předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo náležitosti, v nichž
uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,
b) v případě polygamního manželství nositel oprávnění ke sloučení rodiny již na území s jinou
manželkou pobývá,
c) je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154),
d) cizinec ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti,
e) cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174),
f) cizinec nepředloží doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území,
g) v řízení jsou zjištěny skutečnosti podle § 77 odst. 1 písm. a) nebo e), nebo
h) v řízení nejsou potvrzeny důvody uvedené v žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 66
nebo nejsou splněny podmínky podle § 67 nebo § 67a nebo § 68.
(2) Ministerstvo žádost o vydání povolení k trvalému pobytu dále zamítne, jestliže
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a) cizinec je zařazen do informačního systému smluvních států,
b) cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nesplňuje požadavky opatření před
zavlečením infekčního onemocnění,
c) v řízení jsou zjištěny skutečnosti podle § 77 odst. 2 písm. g),
d) cizinec v době platnosti posledního povolení k dlouhodobému pobytu bezprostředně
předcházejícího podání žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 68 neplnil
na území účel, pro který mu povolení k dlouhodobému pobytu bylo vydáno; to neplatí, pokud
cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů po přechodnou dobu,
e) cizinec ohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo je
důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem
narušit veřejný pořádek, nebo
f) cizinec ohrozil bezpečnost jiného členského státu Evropské unie nebo závažným způsobem
narušil jeho veřejný pořádek,
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo
rodinného života cizince.
(3) K důvodům podle odstavce 1 nebo 2 ministerstvo nemusí přihlédnout, jde-li
o vydání povolení k trvalému pobytu v zájmu České republiky nebo z důvodu plnění
mezinárodního závazku.
(4) K důvodu podle odstavce 2 písm. a) se nepřihlédne, jde-li o vydání povolení
k trvalému pobytu z humanitárních nebo jiných důvodů hodných zvláštního zřetele.
(5) Jde-li o vydání povolení k trvalému pobytu podle odstavce 3 nebo 4, ministerstvo
projedná vydání tohoto povolení se smluvním státem, který cizince zařadil do informačního
systému smluvních států, a v řízení přihlédne ke skutečnostem, které vedly k tomuto zařazení.
Vydání povolení k trvalému pobytu ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který cizince
do informačního systému smluvních států zařadil.
§ 87a
Přechodný pobyt občana Evropské unie
(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie1b) na jeho žádost potvrzení o přechodném
pobytu na území osvědčení o registraci, pokud občan Evropské unie
a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) a
b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.
(2) K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci
občan Evropské unie předloží
a) cestovní doklad,
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b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou
činnost13a) anebo studium,
c) b) fotografie,
d) c) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo
jiná výdělečná činnost13a), a
e) d) doklad o zajištění ubytování na území.
(3) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem Evropské unie
a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13) společně s občanem
Evropské unie, je povinen k žádosti předložit náležitosti podle odstavce 2, s výjimkou
náležitosti podle odstavce 2 písm. b) a doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana
Evropské unie.
§ 87b
Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie
(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie
a doprovází občana Evropské unie na území nebo následuje občana Evropské unie, který
na území pobývá, je povinen požádat ministerstvo o vydání povolení k přechodnému pobytu,
pokud hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce13).
(2) O vydání povolení k přechodnému pobytu je rodinný příslušník občana Evropské
unie uvedený v odstavci 1 povinen požádat ministerstvo ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu
na území. Cizinec, který se stane rodinným příslušníkem občana Evropské unie v průběhu
pobytu na území, je povinen požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě
do 3 měsíců ode dne, kdy se stal rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a cizinec
s jiným oprávněním k pobytu, do 3 měsíců ode dne uplynutí platnosti tohoto oprávnění.
(3) K žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu je žadatel povinen předložit
a) náležitosti uvedené v § 87a odst. 2 písm. a), c), d) a e),
b) doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, a
c) doklad o pobytu občana Evropské unie na území; to neplatí, pokud bylo občanu Evropské
unie vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci nebo povolení
k trvalému pobytu nebo jde-li o rodinného příslušníka občana České republiky, který je
přihlášen k trvalému pobytu na území.
(4) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie povolení
k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie
a rodinnému příslušníkovi občana státu uvedeného v § 1 odst. 3 formou průkazu
o povolení k pobytu pro cizince podle § 117a.
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§ 87c
Přechodný pobyt občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie,
který je členem personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní
organizace akreditované v České republice
(1) Občanu Evropské unie1b), který na území pobývá jako člen personálu
zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České
republice, a jeho rodinnému příslušníku registrovanému Ministerstvem zahraničních věcí, který
sám je občanem Evropské unie, vydá na požádání potvrzení o přechodném pobytu na území
osvědčení o registraci Ministerstvo zahraničních věcí formou identifikačního průkazu podle
§ 180b.
(2) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který na území pobývá jako člen
personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované
v České republice, jenž sám není občanem Evropské unie a je registrován Ministerstvem
zahraničních věcí, je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců
ode dne vstupu na území. Rodinnému příslušníku podle věty první vydá Ministerstvo
zahraničních věcí povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie a rodinnému příslušníku občana státu uvedeného v § 1 odst. 3
formou průkazu o povolení k pobytu pro cizince podle § 117a.
(3) K žádosti podle odstavců 1 a 2 občan Evropské unie1b) nebo jeho rodinný příslušník
předloží cestovní doklad a fotografie. Rodinný příslušník občana Evropské unie předloží také
doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie.
§ 87d
Důvody pro zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení
o registraci a důvody pro zrušení a zánik přechodného pobytu občana Evropské unie
(1) Ministerstvo žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení
o registraci zamítne, jestliže
a) žadatel se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením
nebo systému pomoci v hmotné nouzi České republiky,
b) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem
narušit veřejný pořádek,
c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá důvodné nebezpečí, že by
mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit
veřejný pořádek.
(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší přechodný pobyt na území občanu Evropské unie1b),
jestliže
a) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo
systému pomoci v hmotné nouzi České republiky,
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b) cizinci byl přechodný pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo
pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení
žádosti neodpovídají skutečnosti,
c) byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného
činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec
opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného
činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,
d) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li
zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo
e) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před
zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po
vstupu na území,
za podmínky, že rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území bude přiměřené z hlediska
jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života občana Evropské unie.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu občana Evropské unie1b) na
území stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí občanu Evropské unie výjezdní příkaz;
občan Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
(4) Na zánik přechodného pobytu občana Evropské unie na území se § 76 písm. a), b)
a d) použije obdobně. Přechodný pobyt občana Evropské unie na území dále zaniká ohlášením
ukončení pobytu na území.
§ 87f
Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie
(1) Ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie1b), který sám
není občanem Evropské unie, přechodný pobyt na území, pokud o to rodinný příslušník občana
Evropské unie požádá. Přechodný pobyt rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který
sám není občanem Evropské unie, ministerstvo dále ukončí, pokud přestal splňovat podmínky
uvedené v § 15a nebo přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména
pokud občan Evropské unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl přechodný pobyt na
území zrušen, za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do
soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka občana Evropské unie.
(2) Přechodný pobyt na území se však rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie
z důvodů uvedených v odstavci 1 větě druhé neukončí, pokud
a) přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie, zejména pokud občan Evropské
unie ukončil svůj pobyt na území nebo mu byl přechodný pobyt na území zrušen, a rodinný
příslušník občana Evropské unie skutečně pečuje o dítě občana Evropské unie, které pobývá na
území, a to po dobu vzdělávání tohoto dítěte v základní, střední a vyšší odborné škole nebo
konzervatoři nebo studia tohoto dítěte na vysoké škole,
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b) občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel a rodinný příslušník
občana Evropské unie se na území zdržoval po dobu alespoň 1 roku před úmrtím občana
Evropské unie,
c) manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě pravomocného rozhodnutí soudu
o rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné a
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím příslušného orgánu10c) nebo
dohodou manželů svěřeno do péče dítě občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo
pravidelného osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území,
2. před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství za neplatné toto
manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání manželství měl rodinný příslušník občana
Evropské unie na území povolen pobyt nejméně 1 rok, nebo
3. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se rodinný příslušník
občana Evropské unie stal za trvání manželství obětí domácího násilí,
d) došlo k ukončení partnerského vztahu rodinného příslušníka občana Evropské unie
s občanem Evropské unie uvedeného v § 15a odst. 2 písm. b) a
1. rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím příslušného orgánu nebo
dohodou rodičů svěřeno do péče dítě občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo
pravidelného osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, nebo
2. je to opodstatněno obzvláště obtížnými okolnostmi, zejména pokud se rodinný příslušník
občana Evropské unie stal za trvání partnerského vztahu obětí domácího násilí,
e) d) rodinný příslušník občana Evropské unie neuvedený v písmenu c) nebo d) se stal obětí
domácího násilí a z tohoto důvodu přestal na území pobývat společně s občanem Evropské unie,
nebo
f) e) se jedná o nepřítomnost rodinného příslušníka občana Evropské unie na území, která
nepřesáhne celkem 6 měsíců ročně, nebo přesáhne-li tuto dobu
1. z důvodu plnění povinné vojenské služby, nebo
2. pokud jedna nepřítomnost nebude delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, a to ze závažných
důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, závažné onemocnění, studium nebo
odborné školení, anebo z důvodu pracovního vyslání do zahraničí.
(3) Ministerstvo dále ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie přechodný
pobyt na území, pokud
a) ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před
zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po
vstupu na území,
b) se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo
systému pomoci v hmotné nouzi České republiky,
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k přechodnému pobytu na území,
zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo
určeno otcovství,
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d) cizinci byl přechodný pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo
pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení
žádosti neodpovídají skutečnosti,
e) cizinec byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného
činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec
opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného
činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,
f) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li
zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo
g) je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který žadatele do
tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že
trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit
jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo
rodinného života rodinného příslušníka občana Evropské unie.
(4) Ministerstvo v rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka
občana Evropské unie stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí rodinnému příslušníkovi
občana Evropské unie výjezdní příkaz; rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen ve
stanovené lhůtě z území vycestovat.
(5) Pokud ministerstvo ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie
přechodný pobyt na území z důvodu uvedeného v odstavci 1, stanoví lhůtu k vycestování vždy
60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu na území;
cizinec je v této lhůtě oprávněn podat ministerstvu na území žádost o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu nebo, jde-li o cizince, který na území pobývá nepřetržitě 5 let, o vydání
povolení k trvalému pobytu podle § 68. Pokud cizinec podá ve lhůtě podle věty první žádost
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je oprávněn pobývat na území do nabytí právní
moci rozhodnutí o jeho žádosti; po tuto dobu se jeho pobyt na území nadále považuje za pobyt
na základě povolení k přechodnému pobytu. Oprávnění pobývat na území do nabytí právní
moci rozhodnutí o žádosti podle věty druhé se osvědčuje obdobně jako oprávnění pobývat na
území podle § 87y. Platnost dokladu nebo potvrzení osvědčujícího oprávnění pobývat na území
zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu.
(6) Na zánik platnosti povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana
Evropské unie se § 76 písm. a), b) a d) použije obdobně.
§ 87j
(1) Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí se vydá občanu Evropské unie nebo jeho
rodinnému příslušníkovi průkaz o povolení k trvalému průkaz trvalého pobytu12a)
a rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie karta trvalého pobytu 12a). Spolu
s průkazem dokladem podle věty první se občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému
příslušníkovi vydá i potvrzení o povoleném pobytu na území.
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(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné
zdravotní pojišťovny České republiky k zařazení do registru pojištěnců všeobecného
zdravotního pojištění12) den, kdy nabylo rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu nebo jeho
zrušení právní moci.
§ 87k
Důvody pro zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu
(1) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže
a) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem
narušit veřejný pořádek,
b) se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu,
zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo
určeno otcovství,
c) se žadatel dopustil podvodného jednání s cílem získat povolení k trvalému pobytu,
d) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (§ 154) a trvá důvodné nebezpečí, že by
mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,
e) žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států, jde-li o rodinného příslušníka
občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, a příslušný orgán, který žadatele
do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za
to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu
ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
f) žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před
zavlečením infekčního onemocnění, pokud o povolení k trvalému pobytu žádá bez podmínky
předchozího nepřetržitého pobytu na území a k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po
vstupu na území, nebo
g) nejsou splněny podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu uvedené v § 87g nebo 87h.
(2) K důvodu podle odstavce 1 písm. e) se nepřihlédne, jde-li o vydání povolení
k trvalému pobytu v zájmu České republiky, z humanitárních anebo z jiných důvodů hodných
zvláštního zřetele, nebo z důvodu plnění mezinárodního závazku. Ministerstvo projedná vydání
povolení k trvalému pobytu se smluvním státem, který rodinného příslušníka občana Evropské
unie zařadil do informačního systému smluvních států, a v řízení přihlédne ke skutečnostem,
které vedly k tomuto zařazení. Vydání povolení k trvalému pobytu ministerstvo oznámí
smluvnímu státu, který rodinného příslušníka občana Evropské unie do informačního systému
smluvních států zařadil.
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§ 87l
Důvody pro zrušení a zánik platnosti povolení k trvalému pobytu
(1) Ministerstvo rozhodnutím zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže držitel tohoto
povolení
a) ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li
zahájeno řízení o správním vyhoštění,
b) je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie1b),
a je zařazen do informačního systému smluvních států, a příslušný orgán, který držitele
povolení k trvalému pobytu do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po
jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na
území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit
veřejný pořádek,
c) se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména
pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno
otcovství,
d) nepobývá na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky,
e) byl pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo
f) byl soudem České republiky v nejméně 3 případech pravomocně odsouzen za spáchání
úmyslného trestného činu, za podmínky, že od právní moci posledního odsouzení do zahájení
řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu neuplynula doba delší než 1 rok,
za podmínky, že rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho soukromého nebo
rodinného života.
(2) Ministerstvo rozhodnutím dále zruší povolení k trvalému pobytu, jestliže o to držitel
tohoto povolení požádá.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu podle
odstavce 1 rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské
unie, současně stanoví lhůtu pro vycestování z území a udělí mu výjezdní příkaz. Obdobně
ministerstvo postupuje v případech, kdy platnost povolení k trvalému pobytu byla zrušena podle
odstavce 2. Rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen ve stanovené lhůtě z území
vycestovat.
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Díl 3
Potvrzení a průkazy Osvědčení a další doklady
§ 87n
Potvrzení o přechodném pobytu na území Osvědčení o registraci
(1) Potvrzení o přechodném pobytu na území Osvědčení o registraci je veřejnou
listinou vydávanou s dobou platnosti na 10 let a vyhotovuje se v jazyce českém a název
dokladu se dále uvádí alespoň v jednom cizím jazyce podle mezinárodních zvyklostí.
(2) Potvrzením o přechodném pobytu na území Osvědčením o registraci jeho držitel
prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost,
adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo, datum a místo vydání a další skutečnosti
týkající se přechodného druh pobytu na území.
§ 87o
Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k pobytu
pro cizince Pobytová karta
(1) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie je veřejnou listinou;
vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních
zvyklostí vydává se jako samostatný doklad k přechodnému pobytu na území podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie59) a obsahuje dále údaje uvedené v § 117a odst. 3
písm. a) bodu 2, 3 a 7.
(2) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie se vydává jako
samostatný doklad, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum
a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu
na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se přechodného pobytu na území.
(3) (2) Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie se vydává na dobu
shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana Evropské unie, nejvýše však na 5 let. Platnost
pobytové karty lze o stejnou dobu prodloužit, a to i opakovaně. O prodloužení platnosti
pobytové karty je rodinný příslušník občana Evropské unie povinen požádat před skončením
platnosti této karty.
(4) Na průkaz o povolení k pobytu pro cizince se odstavce 1 až 3 použijí obdobně.
§ 87p
Prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie
a průkazu o povolení k pobytu pro cizince
(1) K žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana
Evropské unie je žadatel povinen předložit náležitosti podle § 87a odst. 2 písm. a), d), e)
a doklad potvrzující, že pobývá na území společně s občanem Evropské unie, nebo že je
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rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 87f odst. 2; pokud došlo ke změně
podoby žadatele je dále povinen předložit fotografie odpovídající jeho skutečné podobě.
(2) Ministerstvo dobu platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské
unie neprodlouží, shledá-li důvod pro ukončení přechodného pobytu na území podle § 87f.
Pokud ministerstvo neprodlouží pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie,
je ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o neprodloužení doby platnosti pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie přechodný pobyt rodinného příslušníka občana
Evropské unie ukončen; ministerstvo tuto skutečnost uvede v odůvodnění rozhodnutí;
ustanovení § 87f odst. 4 a 5 se použije obdobně. Shledá-li ministerstvo v řízení o žádosti
o prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie
důvod pro neprodloužení doby platnosti pobytové karty, poučí žadatele nejpozději ve výzvě
k vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí o této skutečnosti a o důsledcích neprodloužení
pobytové karty uvedených ve větě druhé.
(3) Na prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu pro cizince pobytové karty
se odstavce 1 a 2 použijí § 87u odst. 1 až 6 použije obdobně.
§ 87r
Průkaz o povolení k trvalému trvalého pobytu a karta trvalého pobytu
(1) Průkaz o povolení k trvalému pobytu je veřejnou listinou; vyhotovuje se v jazyce
českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí.
(1) Průkaz trvalého pobytu a karta trvalého pobytu jsou veřejnými listinami.
(2) Průkaz o povolení k trvalému trvalého pobytu se vydává jako samostatný doklad,
kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození,
státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné
číslo a další skutečnosti týkající se, datum a místo vydání a druh pobytu na území;
vyhotovuje se v jazyce českém a název dokladu se dále uvádí alespoň v jednom cizím
jazyce podle mezinárodních zvyklostí.
(3) Karta trvalého pobytu se vydává jako samostatný doklad k trvalému pobytu
na území podle přímo použitelného předpisu Evropské unie59) a obsahuje dále údaje
uvedené v § 117a odst. 3 písm. b) bodu 2, 3, 4 a 8.
(3) (4) Průkaz o povolení k trvalému trvalého pobytu a karta trvalého pobytu se
vydává s dobou platnosti 10 let. Platnost průkazu a karty lze prodloužit o 10 let, a to
i opakovaně.
§ 87s
Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému trvalého pobytu
a karty trvalého pobytu
(1) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník je povinen požádat ministerstvo
o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému trvalého pobytu nebo karty
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trvalého pobytu nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po skončení platnosti průkazu vydaného
dokladu.
(2) V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle odstavce 1 zabrání důvody na vůli
žadatele nezávislé, je žadatel povinen tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto
důvodů.
(3) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu je
žadatel povinen předložit cestovní doklad; pokud došlo ke změně podoby žadatele, je dále
povinen předložit fotografie odpovídající jeho skutečné podobě.
(3) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu je občan
Evropské unie povinen předložit cestovní doklad, a pokud došlo ke změně podoby
žadatele, je dále povinen předložit fotografie odpovídající jeho skutečné podobě.
(4) Na prodloužení doby platnosti karty trvalého pobytu se obdobně použije § 87u
odst. 1 až 6.
§ 87t
Doklady vydávané občanům Spojeného království
a jejich rodinným příslušníkům uvedeným v § 1 odst. 4
(1) Občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům uvedeným
v § 1 odst. 4 se osvědčení o registraci, povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu
vydává formou průkazu o povolení k pobytu podle § 117a. Pro účely vydání tohoto
průkazu nebo prodloužení doby jeho platnosti je občan Spojeného království a jeho
rodinný příslušník povinen se ve stanovené lhůtě dostavit na ministerstvo
k pořízení zpracování biometrických údajů a následně k převzetí průkazu o povolení
k pobytu. V případě nesplnění některé z povinností uvedených ve větě druhé se řízení
o vydání povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu usnesením zastaví.
(2) Průkaz o povolení k pobytu se občanům Spojeného království a jejich
rodinným příslušníkům uvedeným v § 1 odst. 4 vydává s dobou platnosti na 5 let, jde-li
o osvědčení o registraci nebo povolení k přechodnému pobytu, anebo na 10 let, jde-li
o povolení vydané k trvalému pobytu na území; cizinci mladšímu 15 let s dobou platnosti
na 5 let. Platnost vydaného průkazu lze opakovaně, o stejnou dobu, prodloužit.
(3) Na průkazy o povolení k pobytu vydané podle odstavců 1 a 2 se obdobně použijí
§ 117b odst. 1 a 3, §117f odst. 2 písm. d) a § 117g.“.
Díl 5
Společná ustanovení
§ 87u
(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení občana Evropské unie nebo jeho rodinného
příslušníka se v potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové kartě rodinného příslušníka
občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo v průkazu o povolení
k trvalému pobytu uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl
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občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi vydán matričním úřadem České
republiky matriční doklad znějící na jméno, popřípadě jména, a příjmení v jiném tvaru, vyznačí
ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu v potvrzení o přechodném pobytu na území,
pobytové kartě rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro
cizince nebo v průkazu o povolení k trvalému pobytu včetně uvedení jména, popřípadě jmen,
a příjmení ve tvaru uvedeném v matričním dokladu.
(2) Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana Evropské
unie nebo jeho rodinného příslušníka, vyznačí tuto skutečnost ministerstvo do potvrzení
o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie,
průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu.
§ 87u
(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie je povinen
a) se za účelem vydání pobytové karty nebo karty trvalého pobytu dostavit
na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání tohoto dokladu, a to včetně
pořízení biometrických údajů a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu
zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná
překážka,
b) ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení
biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí pobytové karty nebo karty
trvalého pobytu.
(2) Pokud rodinný příslušník nesplní některou z povinností uvedených
v odstavci 1, řízení o vydání pobytové karty nebo karty trvalého pobytu se usnesením
zastaví.
(3) Na vydání pobytové karty nebo karty trvalého pobytu se obdobně použije
ustanovení § 117a odst. 2 a 4 až 8. V uvedených dokladech ministerstvo vyznačí záznam
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie59).
(4) Kromě údajů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie 40)
obsahuje pobytová karta a karta trvalého pobytu dále druh pobytu, rodné číslo, záznam
o omezení svéprávnosti a digitální zpracování podpisu. Karta trvalého pobytu rodinného
příslušníka obsahuje dále i místo hlášeného pobytu na území.
(5) Jméno, popřípadě jména, a příjmení občana Evropské unie nebo jeho
rodinného příslušníka se v osvědčení o registraci, pobytové kartě, v průkazu trvalého
pobytu nebo kartě trvalého pobytu uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním
dokladu. Pokud byl občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi vydán
matričním úřadem České republiky matriční doklad znějící na jméno, popřípadě jména,
a příjmení v jiném tvaru, vyznačí ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu
v osvědčení o registraci, pobytové kartě, v průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo
kartě trvalého pobytu včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve tvaru
uvedeném v matričním dokladu.
(6) Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana
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Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka vyznačí tuto skutečnost ministerstvo
do osvědčení o registraci, pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého
pobytu.
(7) Rodinnému příslušníkovi občana státu uvedeného v § 1 odst. 3 se povolení
k přechodnému nebo trvalému pobytu na území vydává formou samostatného dokladu
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie40), do něhož se vyznačí záznam
„rodinný příslušník/EHP“ nebo „rodinný příslušník/CH“ a na jeho vydání nebo
prodloužení doby jeho platnosti se obdobně použijí odstavce 1 až 6.
§ 87v
(1) Občan Evropské unie, který žádá o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území
osvědčení o registraci náhradou za potvrzení ztracené, zničené, odcizené nebo poškozené, je
povinen předložit cestovní doklad a poškozené potvrzení.
(2) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, který žádá o vydání pobytové
karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince
nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého
pobytu náhradou za průkaz doklad ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený, je povinen
předložit fotografie, cestovní doklad a poškozený průkaz; obdobně se postupuje i v případě, že
žádá o vydání průkazu vydání dokladu po skončení jeho platnosti podle § 87z odst. 2. Žádá-li
občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník o vydání průkazu dokladu po skončení jeho
platnosti z důvodu podle § 87z odst. 1 písm. f), je povinen předložit fotografie, cestovní doklad
a doklad o zajištění ubytování.
(3) Občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, který žádá o provedení změny
v osvědčení o registraci, pobytové kartě rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu
o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, průkazu trvalého
pobytu nebo kartě trvalého pobytu, je povinen předložit cestovní doklad, průkaz doklad,
ve kterém má být změna provedena, fotografie a doklad prokazující požadovanou změnu.
Nelze-li požadovanou změnu do průkazu dokladu již vyznačit, vydá se jeho držiteli nový průkaz
doklad; v takovém případě je jeho držitel povinen předložit fotografie. V potvrzení
o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci se změna neprovádí; ministerstvo vydá
jeho držiteli nové potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci.
§ 87w
Náležitosti žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení
o registraci, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení
k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, průkazu trvalého pobytu
nebo karty trvalého pobytu nebo prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince jejich
platnosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu
a fotografie, pokud odpovídá skutečné podobě žadatele. Cestovní doklad a matriční doklad je
cizinec povinen předložit v originále.
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§ 87x
(1) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu
o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti průkazů je žadatel oprávněn
podat ministerstvu.
(1) Žádost o vydání osvědčení o registraci, povolení k přechodnému nebo trvalému
pobytu nebo prodloužení doby platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo
karty trvalého pobytu je žadatel oprávněn podat ministerstvu.
(2) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo
průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti průkazů se podává
na úředním tiskopisu. Žádost o vydání osvědčení o registraci, povolení k přechodnému
nebo trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti pobytové karty, průkazu trvalého
pobytu nebo karty trvalého pobytu se podává na úředním tiskopisu. Žadatel je povinen
v žádosti uvést
a) své jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější příjmení, den, měsíc a rok narození,
místo a stát narození, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, povolání, zaměstnání
před příchodem na území, pracovní zařazení, název a adresu zaměstnavatele, účel pobytu
na území, zaměstnání po vstupu na území, pracovní zařazení, název a adresu zaměstnavatele,
poslední bydliště v cizině, adresu místa pobytu na území, adresu pro doručování, je-li odlišná
od místa pobytu, předchozí pobyt na území delší než 3 měsíce, důvod a místo pobytu, den
vstupu na území a číslo a platnost cestovního dokladu a označení státu, který tento doklad
vydal,
b) jméno, příjmení a ostatní jména, dřívější příjmení, státní občanství, datum narození, místo
a stát narození a bydliště manžele nebo manželky, a
c) jméno, příjmení a ostatní jména, datum narození, státní občanství a bydliště rodičů a dětí.
§ 87y
Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a na
území pobývá společně s občanem Evropské unie, je oprávněn pobývat na území do nabytí
právní moci rozhodnutí o jeho žádosti; po tuto dobu se jeho pobyt na území považuje za pobyt
přechodný. Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti neplatí,
pokud nabylo právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění, o trestu vyhoštění, o ukončení
přechodného pobytu nebo o zrušení trvalého pobytu rodinného příslušníka občana Evropské
unie, nebo se jedná o opakovaně podanou žádost, v níž nejsou uvedeny nové skutečnosti, které
rodinný příslušník občana Evropské unie nemohl uplatnit v řízení o předchozí žádosti.
Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti ministerstvo osvědčí
vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu podle jednotného formátu stanoveného
přímo použitelným předpisem Evropské unie51), a to ve formě víza k pobytu nad 90 dnů s dobou
platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti; to neplatí, jde-li o cizince
zařazeného do informačního systému smluvních států, kterému se vydá pouze potvrzení
o oprávnění k pobytu. Platnost dokladu nebo potvrzení osvědčujícího oprávnění pobývat na
území zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o žádosti.
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§ 87z
Skončení platnosti průkazů Skončení platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu
nebo karty trvalého pobytu
(1) Platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu
o povolení k pobytu pro cizince nebo, průkazu o povolení k trvalému trvalého pobytu nebo
karty trvalého pobytu skončí
a) uplynutím doby v něm uvedené,
b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti držitele průkazu,
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému pobytu nebo rozhodnutí
o ukončení přechodného pobytu držitele průkazu,
e) zánikem platnosti povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu držitele průkazu, nebo
f) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného
příslušníka na území; to neplatí, pokud z důvodu pobytu na území jiného členského státu
Evropské unie držitel průkazu zruší ubytování na území.
(2) Ministerstvo zruší platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské
unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo, průkazu o povolení k trvalému trvalého
pobytu nebo karty trvalého pobytu, jestliže
a) je průkaz doklad poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena
jeho celistvost,
b) průkaz doklad obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo
c) fotografie v průkazu dokladu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele.
(3) Je-li držitel průkazu dokladu přítomen a plně uzná důvody pro zrušení platnosti
průkazu dokladu, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením
držitele průkazu dokladu, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí
není v tomto případě přípustné.
§ 87aa
Skončení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území Skončení platnosti osvědčení
o registraci
(1) Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci skončí
a) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
b) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti držitele potvrzení,
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c) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu občana Evropské unie na území,
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území občanu Evropské
unie nebo dnem, ve kterém občan Evropské unie o zrušení platnosti potvrzení osvědčení
požádal, nebo
e) zánikem přechodného pobytu občana Evropské unie na území.
(2) Ministerstvo rozhodne o zrušení platnosti potvrzení o přechodném pobytu na území
osvědčení o registraci, jestliže potvrzení
a) je poškozeno tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
nebo
b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.
(3) Je-li držitel potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci
přítomen a plně uzná důvody pro zrušení platnosti potvrzení osvědčení, lze odůvodnění
rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele potvrzení osvědčení, že se
zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v tomto případě přípustné.
§ 91
Policie občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku, který cestuje do jiného
členského státu Evropské unie, umožní vycestování z území i bez cestovního dokladu, pokud
a) občan Evropské unie předloží jiný doklad prokazující jeho totožnost a skutečnost, že je
občanem členského státu Evropské unie, nebo průkaz o povolení k trvalému trvalého pobytu,
b) rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, předloží
jiný doklad prokazující jeho totožnost a skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana
Evropské unie, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz
o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu.
b) rodinný příslušník občana Evropské unie předloží jiný doklad prokazující jeho
totožnost a skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, pobytovou
kartu nebo kartu trvalého pobytu.
§ 93
(1) Cizinec je povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii
místo pobytu na území (§ 97); to neplatí, pokud jde o cizince mladšího 15 let, člena personálu
zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České
republice, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo
cizince, kterému ministerstvo zajišťuje ubytování. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se
dále nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele [§ 103 písm. b)].
(2) Občan Evropské unie1b) je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ve lhůtě
do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů;
tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie a dalšího
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rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území.
Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil
u ubytovatele [§ 103 písm. b)].
(3) Z ohlášení místa pobytu cizince na území nevyplývají žádná práva k objektu ani
k vlastníkovi nemovitosti, v níž je cizinec přihlášen k pobytu.
§ 98
Hlášení změn
(1) Cizinec, kterému byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana
Evropské unie nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince a občan Evropské unie, který splnil
ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 2 nebo kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném
pobytu na území, anebo kterému byl na území povolen trvalý pobyt, je povinen hlásit změnu
pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny ministerstvu. Cizinec, kterému byla
vydána pobytová karta, nebo rodinný příslušník cizince uvedeného v § 1 odst. 3, kterému
byl vydán průkaz o povolení k pobytu podle § 117a, a občan Evropské unie, který splnil
ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 2 nebo kterému bylo vydáno osvědčení o registraci,
anebo kterému byl na území povolen trvalý pobyt, je povinen hlásit změnu pobytu na
území do 30 pracovních dnů ode dne změny ministerstvu. Povinnost se na cizince vztahuje,
pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů. Ministerstvo o změně pobytu
neprodleně informuje policii.
(2) Za cizince podle § 87, jehož omezená svéprávnost neumožňuje podle tohoto zákona
provedení takového úkonu, hlásí změnu osoba uvedená v § 96 odst. 1.
(3) Cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů, nebo na povolení
k dlouhodobému pobytu, je povinen hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne
změny ministerstvu. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa
pobytu bude delší než 30 dnů.
(4) Cizinec, který je oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza, je povinen
hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne změny policii příslušné podle nového
místa pobytu, pokud je mu známo, že změna místa pobytu bude delší než 90 dnů.
(5) Cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání nebo krátkodobé vízum za tímto účelem, je povinen hlásit změnu místa pobytu na
území do 15 dnů ode dne změny, a to útvaru policie příslušnému podle nového místa pobytu.
Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 15
dnů.
(6) Změny podle předchozích odstavců hlásí cizinec nebo osoba podle § 96 odst. 1
vyplněním přihlašovacího tiskopisu; na požádání je ten, kdo hlásí změnu, povinen předložit
doklady prokazující pravdivost údajů uvedených v tiskopisu. Cizinec, který pobývá na území
na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo na krátkodobé vízum
za tímto účelem a ohlásí změnu místa pobytu na území, je dále povinen předložit doklad
o zajištění ubytování podle § 32 odst. 3, a pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo
zprostředkovává zaměstnavatel, potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo
odměny.
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§ 103
Povinnosti cizince
Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto zákona dále
povinen
a) dostavit se první pracovní den následující po dni propuštění ze zabezpečovací detence,
z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody na policii, pokud není držitelem platného
cestovního dokladu a víza, je-li podmínkou jeho pobytu na území,
b) předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném
pobytu na území osvědčení o registraci, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana
Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému,
průkaz trvalého pobytu nebo kartu trvalého pobytu a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací
tiskopis nebo podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu;
povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu nebo listinného dokumentu
obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na cizince mladší 15 let
věku,
c) uvádět v řízení podle tohoto zákona pravdivě a úplně všechny požadované údaje v rozsahu
stanoveném tímto zákonem,
d) na požádání policie prokázat totožnost předložením cestovního dokladu, průkazu dokladu,
dokladu o povolení k pobytu nebo identifikačního průkazu vydaného Ministerstvem
zahraničních věcí osobám požívajícím výsad a imunit podle mezinárodního práva, a ve lhůtě
stanovené policií doložit, že splňuje podmínky pobytu na území; občan Evropské unie je
povinen prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu prokazujícího
totožnost, včetně občanství některého z jiných členských států Evropské unie, anebo
předložením průkazu o povolení k trvalému trvalého pobytu; rodinný příslušník občana
Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, je povinen prokázat totožnost
předložením cestovního dokladu, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie
nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu o povolení k trvalému nebo karty
trvalého pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz, může totožnost prokázat jiným dokladem,
současně však musí prokázat, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie,
e) hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu, změnu údajů
v dokladu vydaném podle tohoto zákona; změnu je cizinec povinen ohlásit orgánu, který mu
vydal doklad opravňující k pobytu na území, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy změna
nastala, a jde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, ve lhůtě do 15
pracovních dnů,
f) chránit doklady vydané podle tohoto zákona před ztrátou, odcizením, poškozením nebo
zneužitím a dbát, aby obsahovaly pravdivé údaje,
g) při změně podoby bez zbytečného odkladu požádat o vydání nového dokladu obsahujícího
fotografii,
h) odevzdat bez zbytečného odkladu doklad vydaný podle tohoto zákona, který je neplatný nebo
zaplněný úředními záznamy, a to i po zániku oprávnění k trvalému pobytu nebo zániku platnosti
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povolení k trvalému pobytu; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad
vydal,
i) odevzdat nejpozději 3 dny před ukončením pobytu na území doklad vydaný podle tohoto
zákona, s výjimkou víza a cestovního průkazu totožnosti, byl-li vydán za účelem vycestování
z území; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad vydal,
j) ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného podle tohoto zákona do 3
pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala; nastala-li tato událost na území, ohlásí ji
cizinec orgánu, který mu tento doklad vydal, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji cizinec
zastupitelskému úřadu; obdobně je cizinec povinen ohlásit nález nebo získání dokladu, jehož
ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil,
k) strpět snímání daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů prováděné podle
tohoto zákona v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením o povinnosti opustit území,
řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním za účelem správního
vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo
z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství a na požádání strpět snímání
daktyloskopických otisků a pořizování obrazových záznamů při podání žádosti o udělení víza
a při ověřování totožnosti držitele víza,
l) podrobit se v případech, kdy to odůvodňuje jeho zdravotní stav, lékařskému vyšetření
a dalším opatřením k omezení vzniku a šíření přenosných onemocnění,
m) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu podle § 108 odst. 1
písm. a), b), c), g) nebo h),
n) pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a oprávněním k pobytu, pokud tento
zákon nestanoví jinak,
o) na požádání policie prokázat zajištění prostředků k pobytu; to neplatí, jde-li o občana
Evropské unie1b), jeho rodinného příslušníka nebo o cizince, který na území pobývá na základě
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany,
p) v případě, že na území ponechá cizince mladšího 15 let, jehož je zákonným zástupcem,
požádat příslušný orgán policie nebo poskytovatele zdravotních služeb o vydání potvrzení
podle § 92, a toto potvrzení předložit při vycestování z území při hraniční kontrole,
r) předložit při pobytové kontrole doklad o cestovním zdravotním pojištění podle § 180i nebo
§ 180j; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
s) na požádání policie nebo ministerstva, je-li držitelem oprávnění k pobytu vydaného
za účelem podnikání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, prokázat
provozování živnosti nebo výkon jiné podnikatelské činnosti podle zvláštního právního
předpisu,
t) strpět aktuální pořízení biometrických údajů zvláštním technickým zařízením za účelem
ověření pravosti průkazu o povolení k pobytu nebo ověření totožnosti,
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u) zajistit plnění povinností podle tohoto zákona vztahujících se k osobě cizince mladšího
15 let, jehož je zákonným zástupcem, který mu byl svěřen do péče nebo nad kterým mu byl po
dobu jeho pobytu na území svěřen dohled, a dále zajistit, aby cizinec mladší 15 let, jehož je
zákonným zástupcem, který mu byl svěřen do péče nebo nad kterým mu byl po dobu jeho
pobytu na území svěřen dohled, pobýval na území oprávněně,
v) na požádání policii při pobytové kontrole prováděné v místě, kde vykonává práci, prokázat,
že má oprávnění pro výkon pracovní činnosti.
§ 107
Povinnosti jiných osob
(1) Kdo nalezne či jinak získá cestovní doklad uvedený v § 108 odst. 1, průkaz
o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci, průkaz
o povolení k trvalému trvalého pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana
Evropské unie nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince, nebo kartu trvalého pobytu je
povinen je neprodleně odevzdat policii.
(2) Kdo zajišťuje ubytování cizince, je povinen na jeho žádost vydat doklad o zajištění
ubytování s uvedením doby, po kterou je ubytování zajištěno.
(3) Zvoucí osoba je povinna uhradit majetkovou i nemajetkovou újmu, která vznikne
státu nedodržením závazků uvedených v pozvání ověřeném policií.
(4) Ten, kdo se zavázal podle § 15, je povinen neprodleně oznámit odstoupení od svého
závazku policii. Od závazku podle § 15 nelze odstoupit v průběhu pobytu pozvaného cizince
na území.
(5) Vysoká škola nebo vyšší odborná škola je povinna neprodleně písemně oznámit
ministerstvu nezahájení, přerušení nebo ukončení studia držitele víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Vysoká škola je dále
povinna oznámit ministerstvu zahájení, přerušení nebo ukončení studia cizince, který je
držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie
za účelem studia v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu
zahrnujícího opatření v oblasti mobility anebo v rámci dohody mezi vysokoškolskou institucí
v jiném členském státě Evropské unie a institucí, které bylo povoleno vykonávat činnost vysoké
školy na území, a na území pobývá přechodně bez víza. Vysoká škola je povinna vydat cizinci
doklad o úspěšném dokončení studia pro účely podání žádosti podle § 42 odst. 3.
(6) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování9j), neprodleně
písemně oznámí ministerstvu ukončení platnosti této dohody nebo sdělí skutečnosti, které brání
dalšímu pokračování dohody o hostování. Výzkumná organizace je dále povinna oznámit
ministerstvu zahájení nebo ukončení výzkumné činnosti prováděné držitelem povolení
k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem vědeckého
výzkumu, který na území pobývá přechodně bez víza. Výzkumná organizace je povinna vydat
cizinci potvrzení o dokončení výzkumné činnosti pro účely podání žádosti podle § 42 odst. 3.
(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neprodleně písemně oznámí
ministerstvu vyřazení výzkumné organizace ze seznamu výzkumných organizací schválených
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pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního
předpisu9j).
(8) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala cizince a pracovní poměr byl
skončen z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou
z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na
kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta
a z tohoto důvodu mu byla nebo má být zrušena platnost oprávnění k pobytu vydaného
za účelem zaměstnání nebo došlo k zániku platnosti zaměstnanecké karty, je povinna uhradit
náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb cizinci v období od skončení pracovního
poměru do vycestování cizince z území, nejdéle však po dobu, na kterou bylo vydáno povolení
k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta; to neplatí, pokud úhrada těchto nákladů
je zajištěna jiným způsobem.
(9) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala držitele zaměstnanecké karty nebo
modré karty, je povinna ministerstvu neprodleně písemně oznámit předpokládanou změnu
pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty.
(10) Zaměstnavatel, který zajišťuje nebo zprostředkovává ubytování cizinci, kterému
bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo krátkodobé
vízum za tímto účelem, je povinen
a) zajistit, aby ubytování splňovalo podmínky uvedené v § 100 písm. d) a výše úplaty
za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince
a s úrovní ubytování; pro účely úhrady úplaty za ubytování cizincem není zaměstnavatel
oprávněn provést srážky z příjmu tohoto cizince podle § 146 písm. b) zákoníku práce a
b) zajistit cizinci vystavení dokladu o zajištění ubytování podle § 32 odst. 3.
(11) Pokud je cizinci zrušena platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání nebo krátkodobého víza za tímto účelem pouze v důsledku porušení povinnosti
zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen cizinci nahradit škodu, která mu tím vznikla, zejména
ušlou mzdu, plat nebo odměnu, na něž by měl nárok, pokud by mu nebyla zrušena platnost víza,
náklady spojené s přicestováním cizince na území a náklady spojené s vycestováním cizince do
státu, jehož je občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu jeho
posledního trvalého bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a správní
poplatek za přijetí žádosti.
(12) Obchodní korporace, v níž nebo do níž byl převeden cizinec, který je držitelem
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, je
povinna ministerstvu oznámit změnu podmínek, na základě kterých byla cizinci tato karta
vydána, ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.
(13) Obchodní korporace, v níž nebo do níž byl převeden cizinec, který je držitelem
karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, a který hodlá na základě převedení pobývat
a pracovat na území jiného členského státu Evropské unie, je povinna tento úmysl cizince
oznámit ministerstvu a příslušným orgánům jiného členského státu Evropské unie.
(14) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen nejméně 24 hodin předem informovat
policii o ukončení pobytu cizince ve zdravotnickém zařízení podle § 10 a § 126b.
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(15) Zákonný zástupce cizince mladšího 15 let, popřípadě osoba, které byl cizinec
mladší 15 let svěřen do péče nebo které byl nad cizincem mladším 15 let po dobu jeho pobytu
na území svěřen dohled, je povinen zajistit plnění povinností podle tohoto zákona vztahujících
se k osobě cizince mladšího 15 let a dále zajistit, aby cizinec mladší 15 let pobýval na území
oprávněně.
§ 117b
Zapisování údajů do průkazu o povolení k pobytu
(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení cizince se v průkazu o povolení k pobytu uvedou
podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl cizinci vydán matričním
úřadem České republiky matriční doklad znějící na jméno, popřípadě jména, a příjmení v jiném
tvaru, vyznačí ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu v průkazu o povolení k pobytu
včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve tvaru uvedeném v matričním dokladu.
(2) V průkazu o povolení k pobytu ministerstvo vyznačí záznam „BÝVALÝ DRŽITEL
MODRÉ KARTY EU“, pokud žadatel o povolení trvalého pobytu byl držitelem modré karty,
který pro vydání tohoto povolení splňuje podmínky podle § 68 a 83.
(3) Údaj o omezení svéprávnosti cizince se vyznačí do průkazu o povolení k pobytu po
nabytí právní moci rozhodnutí soudu.
(4) Ministerstvo vyznačí do průkazu o povolení k pobytu údaj o přístupu na trh práce;
to neplatí, jde-li o držitele zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie.
(5) Ministerstvo v kartě vnitropodnikově převedeného zaměstnance v rubrice druh
povolení vyznačí záznam "ICT". Ministerstvo v kartě vnitropodnikově převedeného
zaměstnance jiného členského státu Evropské unie v rubrice druh povolení vyznačí záznam
"mobile ICT".
(6) Ministerstvo v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia
vydaném podle § 42d vyznačí záznam "student", pokud cizinec splňuje podmínky uvedené
v § 64 písm. a) nebo b), "žák", pokud cizinec splňuje podmínky uvedené v § 64 písm. c),
"stážista", pokud cizinec splňuje podmínky uvedené v § 64 písm. e), nebo "dobrovolník", pokud
cizinec splňuje podmínky uvedené v § 64 písm. f).
(7) Ministerstvo v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého
výzkumu vyznačí záznam "výzkumný pracovník
(8) V případě vědeckých pracovníků a studentů, kteří pobývají na území v rámci
programu Evropské unie nebo mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti
mobility nebo v rámci dohody mezi dvěma nebo více vysokoškolskými institucemi, vyznačí
ministerstvo do průkazu odkaz na tento program nebo dohodu.
(9) Ministerstvo v průkazu o povolení k pobytu vydanému občanu Spojeného
království uvedenému v § 1 odst. 4 k přechodnému nebo trvalému pobytu vyznačí záznam
„UK/WA“ a jeho rodinnému příslušníkovi záznam „ rodinný příslušník UK/WA“.
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§ 119a
(1) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. b) bodů 6 a 7 se nevydá,
jestliže cizinec žádající o mezinárodní ochranu podle zvláštního právního předpisu2) na území
přichází přímo ze státu, kde mu hrozí pronásledování nebo vážná újma16a), a na území vstoupí
nebo pobývá bez povolení a sám se bez prodlení přihlásí policii nebo ministerstvu a prokáže
závažný důvod pro svůj neoprávněný vstup nebo pobyt.
(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže jeho důsledkem
by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince.
(3) Rozhodnutí o správním vyhoštění nezletilého občana Evropské unie podle § 119 lze
vydat pouze z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, nebo je-li to v jeho zájmu v souladu
s Úmluvou o právech dítěte.
(4) Rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vykonat, jde-li o cizince, který
požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, nebo mu
takové povolení bylo vydáno; řízení o správním vyhoštění, které nebylo ukončeno před
vydáním povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, policie zastaví.
(5) Policie cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území, zruší rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119, pokud jeho spolupráce
s orgánem činným v trestním řízení přispěla k odhalení nebo odsouzení pachatele trestné
činnosti anebo s ohledem na poskytnutou spolupráci by mohl být po vycestování z území
ohrožen jeho život nebo zdraví. Policie dále zruší rozhodnutí o správním vyhoštění jeho
rodinnému příslušníkovi, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
ochrany na území.
(6) Policie občanu Evropské unie, který požádal o vydání potvrzení o přechodném
pobytu na území osvědčení o registraci nebo o povolení trvalého pobytu, zruší rozhodnutí
o správním vyhoštění, pokud netrvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území
ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit veřejné
zdraví. Obdobně policie postupuje, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který
požádal o vydání povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu.
(7) Rozhodnutí o správním vyhoštění se nevydává, jde-li o předání cizince podle
mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem 13. ledna
2009.
§ 156
Přestupky fyzických osob
(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 5 nebo § 180h odst. 2 nevycestuje zpět do zahraničí,
b) nesplní povinnost podle § 117d odst. 2,
c) jako rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie,
nesplní povinnost podle § 87b odst. 2 nebo § 87o odst. 3 § 87o odst. 2,
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d) nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2 anebo podle § 98 odst. 1, 3, 4 nebo 5,
e) jako zákonný zástupce cizince narozeného na území nesplní povinnost podle § 88 odst. 2
nebo 3,
f) nesplní povinnost podle § 103 písm. h), j), m), n), u) nebo v),
g) nesplní povinnost podle § 103 písm. b), d), e), r) nebo v rozporu s § 103 písm. c) uvede
v řízení podle tohoto zákona nepravdivé nebo neúplné údaje,
h) při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování se prokáže cestovním dokladem, jenž je
neplatný z důvodu podle § 116 písm. a), b), c) nebo d),
i) v rozporu s § 136 odst. 3 písm. d) opustí bez souhlasu policie zařízení nebo zdravotnické
zařízení lůžkové péče, do kterého byl ze zdravotních důvodů umístěn v průběhu zajištění,
j) úmyslně zničí nebo poškodí doklad vydaný podle tohoto zákona,
k) při hraniční nebo pobytové kontrole se prokáže předmětem listinné povahy jako cestovním
dokladem, ač se o 1takový doklad nejedná,
l) provede nebo si nechá provést neoprávněně změny v dokladech opravňujících ke vstupu na
území nebo v dokladech vydaných podle tohoto zákona,
m) předloží cestovní doklad vydaný jinému cizinci nebo cestovní doklad vydaný podle
zvláštního právního předpisu21) jako doklad vlastní,
n) předloží pozměněné doklady nebo doklady vystavené jiné osobě požadované podle tohoto
zákona,
o) nesplní povinnost podle § 74 odst. 3 nebo § 117d odst. 5,
p) nesplní povinnost podle § 103 písm. n) opakovaně, nebo
q) nesplní povinnost podle § 155b odst. 2.
(2) Fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 100,
b) vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101, nebo
c) nesplní povinnost podle § 102 odst. 4.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost podle § 107 odst. 1,
b) jako osoba, která zajišťuje ubytování cizince, nesplní povinnost podle § 107 odst. 2,
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c) jako osoba, která se zavázala podle § 15, nesplní povinnost podle § 107 odst. 4, nebo
d) jako zákonný zástupce cizince mladšího 15 let nebo osoba, které byl cizinec mladší 15 let
svěřen do péče nebo které byl nad cizincem mladším 15 let po dobu jeho pobytu na území
svěřen dohled, nesplní povinnost podle § 107 odst. 15.
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel, který zajišťuje nebo
zprostředkovává ubytování cizinci, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
sezónního zaměstnání nebo krátkodobé vízum za tímto účelem,
a) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. a) nezajistí, aby ubytování splňovalo podmínky uvedené
v § 100 písm. d) nebo aby výše úplaty za ubytování nebyla nadměrná ve srovnání s dohodnutou
výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní ubytování, nebo provede pro účely úhrady
úplaty za ubytování cizincem srážky z příjmu tohoto cizince podle § 146 písm. b) zákoníku
práce, nebo
b) v rozporu s § 107 odst. 10 písm. b) nezajistí cizinci vystavení dokladu o zajištění ubytování.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. a),
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), l), m) nebo o) až q),
c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), f), h), j) nebo n), odstavce 3 nebo
odstavce 4 písm. b),
d) 3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), g) nebo k).
(6) Cizinec se dále dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle čl. II bodu 22
zákona č …./…. Sb. požádat o výměnu vydaného dokladu nebo se nedostaví
na ministerstvo k pořízení a zpracování biometrických údajů pro vydání nového dokladu.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 3 000 Kč.
§ 158
(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém
cizinců, jehož je správcem a který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně dřívějších
jmen a příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho rodné číslo,
nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový záznam, například fotografii,
cizince, jeho daktyloskopické otisky a údaje o jeho tělesných znacích. Dále se v informačním
systému cizinců o cizinci vedou
a) údaje v rozsahu
1. žádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 6 odst. 8, § 42g
odst. 12, § 42i odst. 11), povolení k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1), přiznání právního
postavení rezidenta na území (§ 83 odst. 5),
2. žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného
příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o
povolení k trvalému pobytu (§ 87x),
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2. žádosti o vydání osvědčení o registraci, povolení k přechodnému pobytu nebo
k trvalému pobytu (§ 87x),
3. žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a cestovního dokladu podle
§ 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1),
4. výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14), tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2)
a přihlašovacího tiskopisu (§ 97),
b) údaje o
1. dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona, jeho číslu, druhu a době
platnosti,
2. dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření, zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu
pozvání, jménu, příjmení, dni, měsíci a roku narození a státní příslušnosti zvaného cizince,
o skutečnostech, které byly důvodem pro odepření ověření pozvání a o porušení závazku
přijatého v pozvání, a údaje o orgánu, který ve věci jednal,
3. dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání dokladu
podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí,
4. dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době jeho platnosti,
5. zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto zákona,
včetně uvedení jeho druhu a čísla, a důvodu zrušení, zániku nebo skončení platnosti,
6. hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o odepření vstupu nebo
odepření vycestování,
7. důvodu zařazení do evidence nežádoucích osob s uvedením doby platnosti omezení vstupu
na území,
8. důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2,
9. zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem s uvedením doby
platnosti omezení vstupu na území smluvních států a o orgánu jiného státu, který cizince do
systému zařadil,
10. dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním nebo soudním vyhoštění, a kdy
toto rozhodnutí nabylo právní moci, a o důvodu pro jeho vydání,
11. dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes území a o orgánu, který
o průvoz požádal, a orgánu, který provedení průvozu umožnil,
12. dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona, označení
přestupku podle zákonného ustanovení a jeho subjektu a o skutkových okolnostech případu
podle výroku rozhodnutí, způsobu vyřízení a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené
pokuty; ve stejném rozsahu vede policie údaje o přestupku fyzické, podnikající fyzické nebo
právnické osoby podle tohoto zákona,
13. druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a o datu ohlášení ztráty
nebo odcizení dokladu,
14. druhu a číslu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu prohlášen za neplatný, včetně
důvodu neplatnosti,
15. zákazu pobytu46), místu zákazu pobytu a době jeho trvání, datu nabytí právní moci
rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího
a označení soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobytu,
16. zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty
nebo modré karty,
17. obchodní korporaci nebo odštěpném závodu, do nichž byl držitel karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie převeden, pracovním zařazení na pozici manažera, specialisty
nebo zaměstnaného stážisty a místě výkonu práce držitele karty vnitropodnikově převedeného
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zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie,
c) údaje
1. umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b),
2. umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci, o které se vedou údaje podle
písmene b),
3. vztahující se k průběhu řízení ve věci, o které se vedou údaje podle písmene b), a výkonu
rozhodnutí podle tohoto zákona,
d) údaje o
1. omezení svéprávnosti, kterými jsou den nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení
svéprávnosti, číslo jednací rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a označení soudu, který
rozhodl o omezení svéprávnosti, fotokopie rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a den, kdy
došlo k ukončení omezení svéprávnosti,
2. rodinném stavu, datu a místu uzavření manželství, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datu zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datu nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o rozvodu manželství,
3. datu a místu vzniku partnerství, datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo
o neexistenci partnerství, datu zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datu nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a dni, který byl
v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4. dni, 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, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného,
a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za nezvěstného
nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného,
5. datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, o státu, ve kterém k úmrtí došlo,
popřípadě datu úmrtí,
6. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení
za mrtvého, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení
za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li uvedeno
v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na
území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně
pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana,
e) údaje o
1. stupni osvojení,
2. původním a novém jménu, popřípadě jménech, a příjmení, rodném příjmení osvojence,
3. původním a novém rodném čísle osvojence,
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4. datu a místu narození,
5. rodných číslech osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje
o jménu, popřípadě jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodných číslech otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná
o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a písemně
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datu nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na
území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské unie, který na území hodlá přechodně
pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana,
f) údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem
s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo
manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana,
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození,
g) údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby
do zastupitelstev obcí, nebo údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu,
h) biometrické údaje zpracované v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu, pobytové karty
nebo karty trvalého pobytu,
i) záznam o poskytnutí údajů.
(2) Informační systém cizinců podle odstavce 1 obsahuje rovněž údaje o cizincích, kteří
požádali Českou republiku o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany nebo kterým
byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, a to v rozsahu údajů uvedených
v odstavci 8; tyto údaje poskytuje do informačního systému cizinců ministerstvo a policie.
(3) V případě, že místem hlášeného pobytu cizince na území je sídlo správního orgánu,
je tento údaj v informačním systému cizinců podle odstavce 1 označen jako adresa úřadu. Na
žádost cizince lze v tomto informačním systému vést rovněž údaj o adrese, na kterou mu mají
být doručovány písemnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu. Adresu
podle věty druhé, její změnu nebo zrušení může cizinec ohlásit policii nebo ministerstvu.
(4) Policie je oprávněna provozovat další informační systém, pokud je jeho provozování
nezbytnou podmínkou plnění úkolu podle tohoto zákona. V tomto informačním systému mohou
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být obsaženy toliko údaje získané při plnění tohoto úkolu.
(5) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavce 4 mohou být obsaženy
i v informačním systému cizinců podle odstavce 1, pokud mají vztah k cizinci, který je v tomto
informačním systému evidován.
(6) Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze sdružovat s údajem
obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle zvláštního právního předpisu, pokud
je to nezbytné pro plnění úkolu uloženého tímto zákonem.
(7) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto zákonem vkládat
do informačního systému cizinců podle odstavce 1 údaje získané v rámci plnění úkolů
ministerstva a údaje z informačních systémů podle odstavců 1 a 4 využívat pro svou činnost;
za údaje vložené do informačního systému cizinců ministerstvem podle odstavce 1 odpovídá
ministerstvo.
(8) Z informačního systému cizinců podle odstavce 1 se poskytují tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území, místo a okres narození,
e) rodné číslo,
f) obrazový záznam, například fotografie cizince,
g) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
h) druh a adresa místa pobytu na území, je-li tímto místem sídlo správního orgánu, rovněž údaj
o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle jiného právního předpisu,
i) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
j) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území,
k) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla
jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
l) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území,
m) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, 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 soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
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jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
n) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství 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 partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní
příslušnost manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který
nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum
narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní
příslušnost dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo
přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození,
q) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, popřípadě státní
příslušnost otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné
číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození,
r) o osvojenci, pokud je cizincem:
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, rodné a stávající příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
popřípadě jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození osvojitele,
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě
jménech, příjmení, rodném příjmení a datu narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná
o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila a písemně
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
s) 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, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného,
a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za nezvěstného
nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného,
t) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve kterém k úmrtí došlo,
popřípadě datum úmrtí,
u) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
prohlášení za mrtvého, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl
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o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li
uvedeno v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
v) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem
s oprávněním k pobytu na území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo
manželem jeho poručníka je cizinec,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže
ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem
s oprávněním k pobytu na území,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana,
a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození,
w) o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev
obcí, nebo o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
x) zákaz pobytu46), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datu nabytí právní moci rozhodnutí
soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu
nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobytu,
y) o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty
nebo modré karty,
z) o obchodní korporaci nebo odštěpném závodu, do nichž byl držitel karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného
členského státu Evropské unie převeden, pracovním zařazení na pozici manažera, specialisty
nebo zaměstnaného stážisty a místě výkonu práce držitele karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie,
pokud jsou tyto údaje vedeny o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným
přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské unie, kteří na
území hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích, kterým byla udělena
mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, a to v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za podmínek stanovených tímto
zákonem se poskytuje rovněž záznam o poskytnutí údajů.
(9) V informačním systému cizinců se o údajích uvedených v odstavci 8 zpracovávají
a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li policii
známa.
(10) O poskytnutí údajů z informačního systému cizinců se provede záznam o datu
a hodině výdeje údajů a jejich poskytnutém rozsahu s uvedením označení orgánu veřejné moci,
kterému byly poskytnuty.
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(11) Z informačního systému cizinců se zahraničním třetím osobám ani orgánům cizích
států neposkytují podle odstavce 8 údaje o cizincích, kteří požádali Českou republiku o udělení
mezinárodní ochrany nebo kterým byla mezinárodní ochrana udělena.
(12) V případech, kdy byly podle odstavce 8 na základě zvláštního právního předpisu
poskytnuty údaje za účelem zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejného pořádku a vnitřní 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 subjektu údajů
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že záznam o poskytnutí údajů
nelze po dobu trvání skutečností podle písmen a) až f) zpřístupnit, lze tak učinit výlučně pro
plnění úkolů orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem
poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle
jiného právního předpisu. Policie má k tomuto záznamu o poskytnutí údaje přístup pouze
v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního
předpisu.
(13) Subjekt, kterému mají být poskytnuty údaje podle odstavce 12, je povinen policii
oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující
poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání zajištění účelu
uvedeného v odstavci 12, pro který by mu byly údaje poskytnuty. Prohlášení podle odstavce 12
a oznámení podle věty první mohou být zaslána i elektronickými prostředky.
(14) Subjekty, kterým jsou podle zvláštního právního předpisu poskytovány osobní
údaje podle odstavce 8,
a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost
stanovenou zvláštním právním předpisem a
b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo
zpracováváním.
(15) Policie využívá údaje vedené v jiných informačních systémech veřejné správy
pro účely zjištění správnosti údajů vedených v informačním systému cizinců.
(16) Policie poskytuje z informačního systému cizinců podle odstavce 1 ministerstvu za
účelem správy informačního systému datových schránek údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
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b) datum narození,
c) místo a stát, na jehož území se narodil,
d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, a jeho změny,
e) státní občanství,
f) adresa místa pobytu na území,
g) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla
jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
h) datum úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení
za mrtvého, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení
za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li uvedeno
v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly
účinky prohlášení nezvěstnosti, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
za nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za
nezvěstného, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení
za nezvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného.
(17) Jménem, popřípadě jmény, a příjmením cizince se v odstavcích 1, 8 a 16 rozumí
jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená latinkou v cestovním dokladu a rovněž jméno,
popřípadě jména, a příjmení uvedená v matriční knize.
§ 158a
(1) Ministerstvo zahraničních věcí při výkonu působnosti podle tohoto zákona
provozuje informační systém, který obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení,
všech dřívějších jménech a příjmeních, dnu, měsíci a roku narození, pohlaví a státní
příslušnosti, obrazový záznam, například fotografii, cizince, jeho otisky prstů, rodné číslo, nebo
jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, a další údaje
a) v rozsahu žádosti o udělení víza (§ 54), o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 6),
o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka
občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince (§ 87x), o vydání
cestovního průkazu totožnosti (§ 111 odst. 1), žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu
Evropské unie (§ 115a),
a) v rozsahu žádosti o udělení víza podle § 54, o povolení k dlouhodobému pobytu podle
§ 42 odst. 8, o vydání osvědčení o registraci, nebo povolení k přechodnému nebo trvalému
pobytu podle § 87x odst. 2, o vydání cestovního průkazu totožnosti podle § 111 odst. 1,
žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie podle § 115a odst. 3,
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b) o způsobu vyřízení žádosti podané podle tohoto zákona, a to číslo, druh, datum vydání, doba
platnosti víza nebo dokladu a označení orgánu, který vízum nebo doklad vydal; v případě
zamítnutí žádosti datum, důvod a označení příslušného orgánu, který ve věci rozhodl,
c) o udělení výjezdního příkazu, a to číslo cestovního dokladu, číslo výjezdního příkazu, datum
vydání, doba platnosti a označení orgánu, který výjezdní příkaz udělil,
d) o zrušení nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného podle tohoto zákona, a to
druh, číslo víza nebo dokladu, důvod a označení orgánu, který ve věci rozhodl,
e) umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci podle písmen a) až d) a další údaje
vztahující se k průběhu řízení podle písmen a) až d).
(2) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační
systém o cizincích, žádajících o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany
na území. Tento informační systém obsahuje
a) údaje v rozsahu žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 odst. 6),
b) důvod uvedený v potvrzení vydaném orgánem činným v trestním řízení, včetně údajů
o tomto orgánu,
c) rodné číslo nebo jiný identifikační údaj sdělený cizincem,
d) údaj o způsobu vyřízení žádosti, číslu a druhu dokladu, dni, měsíci a roku vydání a době
platnosti dokladu,
e) den, měsíc a rok nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti a důvod tohoto zamítnutí,
f) den, měsíc a rok vydání výjezdního příkazu, jeho číslo, dobu platnosti a údaje o orgánu, který
výjezdní příkaz vydal,
g) údaje umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci podle písmen a) až f) a další
údaje vztahující se k průběhu řízení podle písmen a) až f).
(3) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje informační
systém o cizincích žádajících o vydání cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2. Tento
informační systém obsahuje údaje v rozsahu žádosti o vydání cizineckého pasu, včetně
biometrických údajů.
(4) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále pro účely vydávání
průkazu o povolení k pobytu a zpracování protokolu podle § 117a odst. 4 vede provozní
informační systém o cizincích žádajících o vydání povolení k dlouhodobému anebo trvalému
pobytu, prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, prodloužení platnosti průkazu
o povolení k pobytu vydaného cizinci s povoleným trvalým pobytem, vydání průkazu
o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený anebo poškozený nebo
náhradou za průkaz o povolení k pobytu, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční,
a to v rozsahu cizincem podané žádosti. Správcem provozního informačního systému podle
věty první je ministerstvo. V provozním informačním systému jsou vedeny rovněž biometrické
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údaje, které byly pořízeny za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu, a digitální
zpracování podpisu cizince.
(5) Údaje vedené v informačním systému podle odstavce 4 se po převzetí průkazu
o povolení k pobytu cizincem zlikvidují, s výjimkou biometrických údajů, které jsou
ministerstvem předány do informačního systému cizinců.
(6) Pokud si cizinec nepřevezme průkaz o povolení k pobytu, údaje vedené o tomto
cizinci v provozním informačním systému podle odstavce 4, a to včetně údajů biometrických,
se zlikvidují po uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného průkazu o povolení k pobytu
ministerstvu.
(7) Ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo jsou oprávněna v rozsahu nezbytném
pro plnění úkolů podle tohoto zákona využívat údaje vedené podle odstavce 1.
(8) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje ministerstvu a Ministerstvu
zahraničních věcí pro účely plnění jejich úkolů souvisejících s vydáváním, rušením a zánikem
zaměstnanecké karty nebo modré karty údaje z centrální evidence volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a modré karty způsobem umožňujícím dálkový
přístup v rozsahu
a) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož je evidováno volné pracovní místo obsaditelné
držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty; poskytovanými identifikačními údaji jsou u
1. fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství,
rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště osoby,
2. právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby,
3. fyzické osoby, která je podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
4. zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky v České
republice,
b) druh práce a místo výkonu práce,
c) předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa,
d) informace o pracovních a mzdových podmínkách,
e) informace o tom, zda volné pracovní místo obsaditelné držiteli zaměstnanecké karty nebo
modré karty je vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením,
f) informace o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho předpokládaná
délka.
(9) Z údajů poskytovaných podle odstavce 8 lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu ministerstvem nebo Ministerstvem
zahraničních věcí.

72

§ 160
(1) Údaje v informačních systémech podle § 158 a 158a mohou být uchovávány
v listinné nebo elektronické podobě anebo způsobem kombinujícím uvedené formy a ve stejné
podobě i přenášeny, s výjimkou údajů biometrických, které jsou zpracovávány vždy
v elektronické podobě. Údaje vedené v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 1
vedené o cizincích s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem
na území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské unie, kteří na území hodlají přechodně
pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana, v rozsahu stanoveném v § 158 odst. 8 se uchovávají v elektronické
podobě.
(2) Evidované údaje se uchovávají po dobu
a) 15 let od doby ukončení pobytu cizince na území, popřípadě od smrti cizince nebo ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za mrtvého, jde-li o přechodný nebo
trvalý pobyt, nebo ode dne nabytí státního občanství České republiky, s výjimkou
přihlašovacího tiskopisu, který se uchovává 6 let ode dne ubytování cizince,
b) 10 let od uplynutí lhůty, po kterou byl cizinec zařazen do evidence nežádoucích osob,
c) 10 let od vzniku evidenční skutečnosti, jde-li o informaci týkající se ztráty nebo odcizení
cestovních dokladů uvedených v § 108 a o cestovních dokladech uvedených v § 108 odst. 1
písm. a), b), c), g) nebo h), které byly orgány vydávajícího státu prohlášeny za neplatné,
d) 3 roky následující po roce, během něhož došlo ke vzniku skutečnosti podléhající evidování
v případě údajů uchovávaných na zastupitelském úřadu, s výjimkou spisové dokumentace
žádostí o krátkodobá víza, kdy bylo zastupitelským úřadem rozhodnuto o neudělení
krátkodobého víza, jeho prohlášení za neplatné nebo zrušení jeho platnosti, nebo
e) 5 let od vzniku skutečnosti podléhající evidování v ostatních případech.
(3) Tvoří-li evidenční informaci k cizinci údaje sdružené ve smyslu § 158 odst. 6, je
doba uchování kompletní informace totožná s nejdelší dobou stanovenou pro jednu z částí
sdružené informace.
(4) Doba uchování informací evidovaných v informačních systémech podle § 158
odst. 4 nesmí přesáhnout dobu 20 let.
(5) Uplyne-li doba stanovená v odstavcích 2 až 4, údaj se zlikviduje, je-li veden
v elektronické podobě, v ostatních případech se postupuje podle zákona o archivnictví a spisové
službě.
(6) Biometrické údaje vedené ministerstvem o cizincích žádajících o vydání cizineckého
pasu se uchovávají po dobu 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cizineckého pasu ministerstvu.
Biometrické údaje vedené v informačním systému cizinců, které byly pořízeny
v souvislosti s vydáním pobytové karty nebo karty trvalého pobytu se uchovávají po dobu
od jejich pořízení do uplynutí 90 dnů ode dne převzetí uvedeného dokladu; poté se
neprodleně zlikvidují. Biometrické údaje vedené v informačním systému cizinců, které byly
pořízeny v souvislosti s vydáním průkazu o povolení k pobytu, se zlikvidují 60 dnů po skončení
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nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu, v souvislosti s jehož vydáním byly tyto
údaje pořízeny.
(7) Doklady vydané podle tohoto zákona se zlikvidují 2 roky ode dne skončení platnosti
dokladu.
§ 165
Působnost ministerstva
Ministerstvo v rámci působnosti ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území a jejich
vycestování z tohoto území
a) vykonává dozor nad policií při výkonu státní správy,
b) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči ředitelství služby cizinecké policie,
c) rozhoduje o udělení dlouhodobého víza, o prodloužení doby pobytu a platnosti dlouhodobého
víza,
d) zřizuje a provozuje zařízení,
e) rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince, pokud
o jejich úhradě nerozhoduje policie [§ 123 odst. 6 písm. a)],
f) rozhoduje o prodloužení doby platnosti průkazu dokladu cizinci, kterému bylo vydáno
povolení k trvalému pobytu,
g) pořizuje biometrické údaje v souvislosti s vydáním cizineckého pasu podle § 113 odst. 1 a 2,
pobytové karty nebo karty trvalého pobytu nebo průkazu o povolení k pobytu podle § 117a,
h) rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu a v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí
cestovního průkazu totožnosti,
i) vydává potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území,
j) rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu,
o prodloužení platnosti těchto oprávnění k pobytu a o povolení k trvalému pobytu,
k) rozhoduje o přiznání a o zrušení postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území,
l) rozhoduje o přestupcích podle tohoto zákona v rozsahu své působnosti,
m) požaduje od policie prověření informací a dokladů předkládaných či sdělovaných cizinci,
které jsou podkladem pro řízení či rozhodování podle písmen c), e), h), j), k) a l),
n) rozhoduje o vydání zaměstnanecké karty a modré karty, o prodloužení nebo zrušení její
platnosti, posuzuje shodu oznámené změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice držitele
zaměstnanecké karty se zákonem a uděluje souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního
zařazení držitele modré karty,
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o) je oprávněno do informačního systému podle § 158 odst. 1 vkládat údaje a v rozsahu
nezbytném pro plnění úkolů podle tohoto zákona využívat údaje vedené v informačních
systémech podle § 158,
p) je oprávněno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty
a v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty doplňovat
údaje o vyřízení žádosti o vydání modré karty,
r) plní další úkoly podle tohoto zákona.
§ 165a
Oprávnění ministerstva
(1) Ministerstvo je oprávněno
a) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo použitelného
právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním cizineckého pasu5a), 40),
59),
b) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů,
c) vyžadovat od policie prověření informací a dokladů předkládaných cizinci nebo získaných
v rámci vlastní činnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona,
d) požadovat po cizinci prokázání totožnosti v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona,
e) účastnit se pobytových kontrol prováděných policií,
f) vydávat pokyny policii nebo zastupitelským úřadům k udělení víza,
g) zadržet cestovní doklad podle § 117 nebo doklad, jehož platnost skončila podle § 87z, 87aa
nebo 117f; o zadržení dokladu vydá cizinci potvrzení,
h) požadovat po orgánech Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky
sdělení, zda má u nich zaměstnavatel, u kterého má být žadatel o zaměstnaneckou kartu nebo
držitel zaměstnanecké karty zaměstnán, evidován nedoplatek podle § 178e odst. 1, a po okresní
správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně sdělení za účelem zjištění, zda je
zaměstnavatel, u kterého má být žadatel o zaměstnaneckou kartu nebo držitel zaměstnanecké
karty zaměstnán, nespolehlivým podle § 178f; poskytnutí těchto údajů není porušením
povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu, podle zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení a podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
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i) za účelem zjištění, zda obchodní korporace nebo odštěpný závod se sídlem nebo umístěním
na území, do nichž je nebo má být cizinec v souladu s § 42k nebo 42m převeden, jsou bezdlužní,
požadovat po orgánech Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky, po
okresní správě sociálního zabezpečení a po zdravotní pojišťovně sdělení, zda má u nich tato
obchodní korporace nebo tento odštěpný závod evidován nedoplatek podle § 178e odst. 1;
poskytnutí těchto údajů není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu, podle
zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a podle zákona o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění.
(2) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona požadovat vydání
výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů24a). V řízení o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu si vždy vyžádá
výpis z evidence Rejstříku trestů a v řízení o vydání povolení k trvalému pobytu si vždy vyžádá
opis z evidence Rejstříku trestů.
(3) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona vyžadovat
opis z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem nenarušil veřejný
pořádek.
(4) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) nebo opis z evidence
přestupků a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční údaje
ze základního registru obyvatel24b), 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,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(6) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
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d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození,
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,
i) omezení svéprávnosti a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebyloli opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem orgán
místní správy, název a adresa sídla,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a 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; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo
území, 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 soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený
za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku 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
registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li
manželem nebo registrovaným 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 a rodné číslo dítěte; je-li 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,
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu,
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popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
6. 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; jde-li 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 občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(7) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence
občanských průkazů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
d) doba datum skončení platnosti občanského průkazu,
e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu osoby, jíž je občanský průkaz vydán,
a jejího podpisu uvedené v občanském průkazu,
f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů,
f) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu,.
g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti.
(8) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z evidence
cestovních dokladů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
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d) doba platnosti cestovního dokladu,
e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
f) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh cestovního
dokladu,
g) číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut
v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí.
§ 167
Oprávnění policie
(1) Policie je oprávněna
a) vyžadovat výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový
přístup,
b) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy při podání žádosti o udělení
víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením
o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území, zajištěním
cizince za účelem správního vyhoštění zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících
z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
c) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení související s plněním úkolů,
d) provádět pobytovou kontrolu
1. cizince za účelem zjištění, zda se na území zdržuje oprávněně a zda splňuje podmínky pobytu
na území podle tohoto zákona,
2. cizince nebo jiných osob za účelem zjištění, zda dodržují povinnosti stanovené tímto
zákonem,
e) v souvislosti s hraniční nebo pobytovou kontrolou požadovat po cizinci prokázání totožnosti,
f) vstupovat do ubytovacích zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem a kontrolovat
domovní knihy,
g) provádět osobní prohlídku a prohlídku věcí, pokud tak stanoví tento zákon,
h) zapsat do cestovního dokladu, že cizinci bylo uloženo rozhodnutí o správním vyhoštění,
i) zadržet peněžní prostředky cizince zajištěného podle zvláštního právního předpisu16b),
j) použít peněžní prostředky cizince zadržené podle písmene i) k úhradě, byť i částečné, nákladů
spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území,
k) při plnění úkolů podle tohoto zákona prověřovat, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto
zákona s cílem získat oprávnění k pobytu,
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l) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na základě přímo použitelného
právního předpisu Evropských společenství5a) v souvislosti s vydáním cestovního dokladu
podle zvláštního právního předpisu2),
m) zadržet doklad, jehož platnost skončila podle § 87z, 87aa nebo 117f; o zadržení dokladu
vydá cizinci potvrzení,
n) v souvislosti s odepřením vstupu cizince na území vyzvat cizince k vycestování bez
zbytečného odkladu zpět do zahraničí a provést nezbytné úkony s cílem zajistit, aby cizinec
zpět do zahraničí bez zbytečného odkladu vycestoval,
o) vyžadovat opis z evidence přestupků pro posouzení, zda cizinec závažným způsobem
nenarušil veřejný pořádek; žádost a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Policie je oprávněna při pobytové kontrole, prováděné podle odstavce 1 písm. d),
vstupovat do objektů a na pracoviště zaměstnavatele v případě důvodného podezření, že se
v nich zdržují cizinci. Při pobytové kontrole je policie oprávněna požadovat po zaměstnavateli
cizince nebo po uživateli, pro kterého cizinec vykonává práci, předložení dokladu prokazujícího
oprávněnost výdělečné činnosti cizince. Tato oprávnění má policie i po skončení pracovní,
prodejní nebo provozní doby.
(3) Na kontrolní činnost prováděnou policií podle tohoto zákona se zákon o kontrole
nevztahuje.
(4) zrušen
(5) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá referenční údaje ze
základního registru obyvatel, 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,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(6) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence obyvatel údaje o státních občanech České republiky v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
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b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát narození,
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,
i) omezení svéprávnosti a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebyloli opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem orgán
místní správy, název a adresa sídla,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a 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; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo
území, 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 soudu
o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený
za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území, místo
a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství,
datum zániku 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 registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li
manželem nebo registrovaným 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 a rodné číslo dítěte; je-li 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,
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2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence,
4. datum, místo a okres narození, u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a stát narození,
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; jde-li 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 občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(7) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
d) datum skončení platnosti občanského průkazu,
e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu osoby, jíž je občanský průkaz vydán,
a jejího podpisu uvedené v občanském průkazu,
f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů,
f) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu,.
g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení dobu jeho platnosti.
(8) Policie při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z agendového
informačního systému evidence cestovních dokladů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
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b) rodné číslo,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,
f) číslo a druh ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladů,
g) číslo a druh cestovního dokladu, který byl jeho držitelem vydán nebo který mu byl odejmut
v souvislosti se zákazem vycestování do zahraničí.
§ 169r
Zastavení řízení
(1) Usnesením se také zastaví řízení o žádosti, jestliže cizinec
a) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho
platnosti, se ve lhůtě nebo na výzvu podle § 44 odst. 1 nebo § 44a odst. 13 nedostaví
na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu nebo
ve lhůtě podle § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 14 nepřevezme průkaz o povolení k pobytu, pokud
v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé,
b) který podal žádost o vydání povolení k trvalému pobytu, se ve lhůtě nebo na výzvu podle
§ 74 odst. 1 nebo 2 nedostaví na ministerstvo k převzetí rozhodnutí o vydání povolení
k trvalému pobytu a ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu
nebo, jde-li o občana Evropské unie nebo rodinného příslušníka občana Evropské unie, který
požádal o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci, povolení
k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, nepřevezme potvrzení o přechodném
pobytu na území osvědčení o registraci, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana
Evropské unie nebo povolení k trvalému, průkaz trvalého pobytu nebo kartu trvalého
pobytu ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy ministerstva, pokud v této lhůtě nesdělí, že
mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé,
c) podal na území žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, ač k podání žádosti
na území není oprávněn,
d) podal žádost o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na území na dlouhodobé vízum,
žádost o povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu v době, kdy k tomu není oprávněn; to neplatí, pokud je o dříve podané
žádosti rozhodováno poté, co začala běžet lhůta, v níž byl cizinec oprávněn tuto žádost podat,
e) podal opakovaně žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, aniž
uvedl nové skutečnosti, které nebyly předmětem řízení o jím dříve podané žádosti,
f) podal žádost o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2),
g) podal žádost o vydání modré karty, ač k tomu není oprávněn podle § 42i odst. 1,
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h) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
na zastupitelském úřadu, se na jeho výzvu ve stanovené lhůtě nedostaví k vyznačení
víza k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 2, k jehož udělení vydalo pokyn ministerstvo,
pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé,
i) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
na zastupitelském úřadu, v době platnosti víza k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 4
nepřicestuje na území za účelem zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení
k pobytu a, podal-li žádost o povolení k trvalému pobytu, také za účelem převzetí rozhodnutí
o vydání povolení k trvalému pobytu, pokud v době platnosti víza nesdělí, že mu v přicestování
na území brání důvody na jeho vůli nezávislé,
j) zrušeno
k) který podal žádost o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního
dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f), se na výzvu správního orgánu ve stanovené lhůtě nedostaví
ke zpracování údajů nezbytných pro vydání cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad
obsahující nosič dat s biometrickými údaji, nebo k převzetí cestovního dokladu, pokud v této
lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody na jeho vůli nezávislé,
l) prohlásil, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, a neobstaral si na své náklady ve lhůtě
stanovené správním orgánem tlumočníka nebo osobu, která splňuje podmínky pro ustanovení
tlumočníkem uvedené v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících, ačkoli správní orgán o této
povinnosti cizince prokazatelně poučil,
m) podal žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, ač k tomu není
oprávněn podle § 42k odst. 6, nebo
n) v řízení o jeho žádosti odmítne vypovídat nebo se bez vážného důvodu nedostaví k výslechu.
(2) Řízení o žádosti je zastaveno dnem, kdy
a) nabude právní moci rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu nebo cizinci vznikne
oprávnění k trvalému pobytu, jde-li o žádost o vydání nebo prodloužení jiného oprávnění
k pobytu podle tohoto zákona,
b) nabyl právní moci rozsudek ukládající trest vyhoštění nebo vykonatelností rozhodnutí
o správním vyhoštění, jde-li o žádost o vydání nebo prodloužení oprávnění k pobytu podle
tohoto zákona,
c) žadatel nabyl státní občanství České republiky, nebo
d) žadatel nabyl občanství jiného členského státu Evropské unie, jde-li o žádost o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení jeho platnosti nebo o vydání povolení
k přechodnému pobytu.
(3) O skutečnosti, že řízení bylo zastaveno podle odstavce 2, se vydá usnesení, které se
pouze poznamená do spisu a vyrozumí se o něm žadatel.
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(4) Zastupitelský úřad řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu,
o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci, o vydání povolení
k přechodnému pobytu a o vydání povolení k trvalému pobytu dále zastaví, jestliže
a) žádost nebyla podána na úředním tiskopisu,
b) nebyl zaplacen správní poplatek za přijetí žádosti, jde-li o žádost o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podanou na zastupitelském úřadu,
c) k žádosti nebyly předloženy náležitosti podle tohoto zákona, jde-li o žádost o vydání povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podanou na zastupitelském úřadu, nebo
d) jde o žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci nebo
o vydání povolení k přechodnému pobytu podanou na zastupitelském úřadu.
(5) Ministerstvo řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
prodloužení jeho platnosti, o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení
o registraci, o vydání povolení k přechodnému pobytu a o vydání povolení k trvalému pobytu
dále zastaví v případě, že žádost byla podána na území a nebyla podána na úředním tiskopisu;
v případě takto podané žádosti se § 47 odst. 4 a 6 nepoužije.
§ 169t
Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání
(1) O žádosti o udělení krátkodobého víza rodinnému příslušníkovi občana Evropské
unie, který sám není občanem Evropské unie, rozhodne zastupitelský úřad ve lhůtě do 14 dnů
ode dne podání žádosti. Pokud zastupitelský úřad ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání žádosti
nerozhodne, zašle žadateli písemnou informaci o prodloužení lhůty a o předpokládaném
termínu rozhodnutí.
(2) O žádosti o udělení dlouhodobého víza ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 90 dnů
ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 120 dnů ode dne podání
žádosti. O žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia, pedagogické činnosti,
výzkumu nebo sezónního zaměstnání rozhodne ministerstvo ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání
žádosti.
(3) O žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
podle § 33 odst. 1 rozhodne ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.
(4) O žádosti o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na území na dlouhodobé vízum
ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání žádosti. O žádosti o prodloužení doby
platnosti víza nebo doby pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
pobytu na území rozhodne ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.
(5) O žádosti o udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza anebo víza k pobytu
nad 90 dnů udělovaného cizinci za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu
vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí podle § 30 odst. 2 rozhodne Ministerstvo
zahraničních věcí nebo zastupitelský úřad ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.
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(6) O žádosti ministerstvo rozhodne
a) v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
1. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost podaná na území,
2. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem studia, vědeckého výzkumu nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu
rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka,
3. ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny s držitelem karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie,
4. ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty na území nebo s držitelem
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování,
5. ve lhůtě do 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
rezidenta jiného členského státu Evropské unie a jeho rodinného příslušníka, nebo
6. ve lhůtě do 270 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem společného soužití rodiny na území,
b) ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti,
c) ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty; ve lhůtě 90 dnů
ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty ve zvlášť složitých případech, nebo
pokud ministerstvo požádalo o vydání závazného stanoviska Úřad práce České republiky,
d) ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání modré karty,
e) ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu
Evropské unie,
f) ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu, nebo
g) v případě žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu
1. ve lhůtě do 180 dnů ode dne podání žádosti,
2. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 69, je-li
žádost podaná na území, nebo
3. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 87g
nebo 87h.
(7) V případě vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho platnosti,
vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka občana
Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince a povolení osvědčení o registraci,
povolení k přechodnému nebo k trvalému pobytu se vydáním rozhodnutí rozumí převzetí
a) průkazu o povolení k pobytu, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
prodloužení jeho platnosti,
b) potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci,
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c) pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení
k pobytu pro cizince podle § 87b odst. 4, nebo
d) rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 74nebo, průkazu o povolení
k trvalému trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu podle § 87r, jde-li o vydání povolení
k trvalému pobytu.
(8) Hodlá-li ministerstvo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
prodloužení jeho platnosti, vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince
a povolení osvědčení o registraci, povolení k přechodnému nebo k trvalému pobytu
vyhovět, vyzve žadatele
a) podle § 44 odst. 1, § 44a odst. 13 nebo § 74 odst. 2 k poskytnutí údajů nezbytných pro vydání
průkazu o povolení k pobytu,
b) podle § 44 odst. 3, § 44a odst. 14 nebo § 74 odst. 3 k převzetí průkazu o povolení k pobytu,
nebo
c) k převzetí potvrzení o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci, pobytové karty
rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince
a průkazu o povolení k trvalému, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu.
(9) Lhůta pro vydání rozhodnutí neběží
a) ode dne odeslání výzvy zastupitelského úřadu k vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů podle
§ 30 odst. 2 do doby zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu,
b) ode dne odeslání výzvy podle odstavce 8 písm. a) do doby zpracování poskytnutých údajů,
nebo
c) ode dne odeslání výzvy podle odstavce 8 písm. b) nebo c) do doby převzetí příslušného
dokladu.
(10) Vyjdou-li po odeslání výzvy podle odstavce 8 najevo nové skutečnosti, které jsou
důvodem pro zamítnutí žádosti, sdělí ministerstvo žadateli, že se výzva stala bezpředmětnou,
a pokračuje v řízení.
(11) Rozhodnutí o správním vyhoštění policie vydá ve lhůtě do 7 dnů ode dne zahájení
řízení. Nemůže-li policie ve lhůtě podle věty první rozhodnout, je povinna o tom účastníka
řízení s uvedením důvodů uvědomit; to neplatí v řízení vedeném policií poté, co bylo její
rozhodnutí zrušeno odvolacím orgánem nebo soudem.
(12) O odvolání proti rozhodnutí ministerstva podle tohoto zákona se rozhodne ve lhůtě
do 60 dnů ode dne, kdy ministerstvo předá spis nebo jeho část se svým stanoviskem
nadřízenému správnímu orgánu.
(13) O odvolání proti rozhodnutí zastupitelského úřadu se rozhodne ve lhůtě do 60 dnů
ode dne, kdy zastupitelský úřad předá spis nebo jeho část se svým stanoviskem Ministerstvu
zahraničních věcí.
87

§ 173
Cizinec, jemuž byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské
unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k pobytu nebo, průkaz
o povolení k trvalému trvalého pobytu nebo karta trvalého pobytu, je oprávněn vstupovat na
území, pobývat na něm a vycestovat z území bez víza.
§ 180
Ověření pozvání a odepření tohoto ověření
(souběžně navrhovanou novelou je navrhováno doplnění odstavce 2)
(1) Pozvání ověřuje policie na žádost plně svéprávné fyzické nebo právnické osoby.
Pokud je osoba, která žádá o ověření pozvání, zastoupena na základě písemné plné moci, musí
být její podpis na plné moci úředně ověřen.
(2) Zvoucí fyzickou osobou může být cizinec, který je držitelem potvrzení o přechodném
pobytu na území osvědčení o registraci, povolení k přechodnému pobytu na území, povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území a dále občan České republiky, který je na
území přihlášen k trvalému pobytu.
(2) (3) Pozvání se podává na úředním tiskopise. Zvoucí fyzická osoba v pozvání uvede
své jméno, příjmení, rodné číslo, den, měsíc a rok narození a místo pobytu na území. Zvoucí
právnická osoba v pozvání uvede svůj název, sídlo a identifikační číslo osoby a pozvání opatří
svým razítkem a jménem, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu).
Zvoucí osoba v pozvání dále uvede údaje o zvaném cizinci v rozsahu jméno, příjmení a ostatní
jména, den, měsíc a rok narození, státní příslušnost, bydliště v zahraničí, číslo cestovního
dokladu, účel cesty a dobu, na kterou cizince zve na území.
§ 182b
Policie je oprávněna pro informaci veřejnosti zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový
přístup čísla ztracených, odcizených nebo neplatných cizineckých pasů, cestovních průkazů
totožnosti, průkazů o povolení k pobytu, pobytových karet rodinných příslušníků občanů
Evropské unie, průkazů o povolení k pobytu pro cizince a průkazů o povolení k trvalému
pobytu dokladů vydaných podle tohoto zákona a datum ohlášení ztráty nebo odcizení těchto
dokladů. Obdobně policie postupuje v případě zveřejnění jednacího čísla ztracených,
odcizených nebo neplatných potvrzení o přechodném pobytu na území dokladů vydaných
občanům Evropské unie.
_______________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se
stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční
kodex).
1a)
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o státním občanství České republiky).
1b)
Smlouva o fungování Evropské unie.
1c)
Například Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a
Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob.
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Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru a rozhodnutí Smíšeného
výboru EHP č. 158/2007 ze dne 7. prosince 2007, kterým se mění příloha V (Volný pohyb
pracovníků) a příloha VIII (Právo usazování) Dohody o EHP.
3b)
Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících
zákonů (zákon o ochraně státních hranic).
5)
Hlava dvacátá pátá trestního řádu.
5a)
Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo
a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích,
podepsaná v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985.
Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou
republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím
a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném
odstraňování kontrol na společných hranicích.
6a)
Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích
zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam
třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném znění.
7)
§ 26 až 32 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 163/1993 Sb.
28)
§ 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 518/2002 Sb.,
zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 176/2007 Sb.
7b)
Rozhodnutí Rady o společné akci přijaté Radou na základě čl. K.3 odst. 2 písm. b) Smlouvy
o Evropské unii týkající se možnosti cestování žáků ze třetích zemí s bydlištěm v některém
členském státě (94/795/JVV).
11)
§ 12 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.
12a)
§ 151 zákona č. 500/2004 Sb.
13)
Směrnice 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.
13a)
Například obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské
komoře, České stomatologické komoře České lékárnické komoře, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
40)
Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor
povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008.
16a)
§ 2 odst. 7 a § 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
21)
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění
pozdějších předpisů.
46)
§ 75 trestního zákoníku.
§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č.494/2012 Sb.
24b)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
59) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019
o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných
občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného
pobytu.
74)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009
o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).
1d)
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Změna zákona o občanských průkazech
§ 17b
(1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy
(dále jen „pověřený úřad“), zastupitelské úřady České republiky, které jsou
velvyslanectvími nebo konzulárními úřady s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „pověřený zastupitelský úřad“) a policie
z registru obyvatel údaje v rozsahu
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,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.,
g) data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností využívá při výkonu státní správy na úseku
občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu uvedeném v § 17 odst. 2.
(2) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazu využívá ministerstvo
všechny údaje z evidence občanských průkazů; údaj o agendovém identifikátoru fyzické
osoby pro agendu občanských průkazů využívá pouze při zajištění evidenční ochrany
údajů a správě evidence občanských průkazů. Pověřené úřady, pověřené zastupitelské
úřady a policie využívají při výkonu státní správy na úseku občanských průkazů
z evidence občanských průkazů všechny údaje s výjimkou agendového identifikátoru
fyzické osoby pro agendu občanských průkazů a provozních údajů.
(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené úřady, pověřené zastupitelské úřady
a policie z evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změnu,
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d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
e) rodné číslo a jeho změnu,
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
ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození opatrovníka; je-li opatrovníkem
ustanovena právnická osoba, název a sídlo,
j) opatrovnictví,
k) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti včetně
uvedení čísla jednacího a soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, datum
nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti,
k) l) 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,
l) m) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li 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
zdánlivém 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 soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,
m) n) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství 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 partnerství,
n) o) datum úmrtí,
o) 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,
p) q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
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Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v registru obyvatel, se využijí z evidence
obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence cestovních dokladů údaje o digitálním
zpracování podoby občana a jeho podpisu.
(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo,
pověřené úřady, pověřené zastupitelské úřady a policie z evidence cestovních dokladů
údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen
a příjmení, pokud jsou zapsané v cestovním dokladu,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
d) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
e) číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu,
f) digitální zpracování podoby a podpisu občana.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) (6) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely
vydávání občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) speciální aplikační program,
který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce
k personalizaci dokladů, předání dokladů držitelům a jejich reklamaci.
§ 18d
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze
základního na úseku občanských průkazů z registru obyvatel údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
jiného právního předpisu,
d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodila,
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e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila,
a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona
z informačního systému na úseku občanských průkazů z evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) pohlaví,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle jiného právního předpisu,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení otce, matky, manžela, partnera držitele
nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte držitele; tyto údaje
Správa základních registrů využívá jen za účelem ověření totožnosti držitele žádajícího
o zablokování funkce autentizace držitele,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát,
na jehož území k úmrtí došlo,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona
z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu podle § 17 odst. 2 písm.
a), c) až m), o), p), r), s), u), v), x) a z).
(3) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti na úseku
občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba druhého jména nebo složeného
příjmení, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,
b) pohlaví,
c) státní občanství,
d) datum narození,
e) místo a okres narození; u osoby, která se narodila v cizině, místo a stát, kde se narodila,
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f) adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li
takto označen v informačním systému evidence obyvatel, počátek trvalého pobytu,
popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého
pobytu na území České republiky,
g) rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu,
h) rodné číslo,
i) datum úmrtí, nebo, je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který
je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který osoba prohlášená
za mrtvou nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
j) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
k) datum vydání občanského průkazu,
l) datum převzetí občanského průkazu,
m) datum skončení platnosti občanského průkazu,
n) údaj o znehodnocení a ponechání nebo odevzdání občanského průkazu,
o) označení správního orgánu, který občanský průkaz vydal,
p) údaje o nosiči dat,
q) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu.
r) číslo žádosti o vydání občanského průkazu,
s) žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít využít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona o cestovních dokladech
§6
(1) Cestovní doklad obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a přímo použitelným
právním předpisem Evropských společenství2c), podpis občana a jeho fotografii. Podpis občana
cestovní doklad nemusí obsahovat, je-li vydán podle § 17 odst. 11 § 17 odst. 9.
(2) Cestovní doklady vydávané s dobou platnosti delší než 1 rok obsahují vždy strojově
čitelné, biometrické a další údaje stanovené tímto zákonem, včetně digitálního zpracování
fotografie občana a jeho podpisu. Biometrické údaje lze použít výlučně pro ověřování 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 biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního
dokladu.
(3) Povinnými údaji zapisovanými do cestovního dokladu jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, datum a místo
narození, a jde-li o diplomatický nebo služební pas, i diplomatická nebo služební hodnost
(funkce), přičemž název místa narození se zapisuje podle aktuálního stavu;2d) u občanů
narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození,2e) místo narození se u nich nezapisuje,
b) úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud
byly zapsány ve tvaru uvedeném v odstavci 4,
c) územní a časová platnost cestovního dokladu, číslo dokladu, datum jeho vydání a označení
úřadu, který jej vydal,
d) strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny cestovního pasu, diplomatického
pasu nebo služebního pasu v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení,
jméno, popřípadě jména občana, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum narození,
pohlaví, datum skončení platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou
číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.
(4) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do cestovního dokladu druhé jméno,
zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno
s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení.
(5) Cestovní průkaz vydaný z důvodu návratu na území České republiky pro nově
narozeného občana nemusí obsahovat rodné číslo.
§ 17
Podmínky k vydání cestovního dokladu a provedení změn nebo doplnění jeho údajů
(1) Cestovní doklad lze vydat a změny nebo doplnění údajů v něm zapsaných lze provést
na žádost, která splňuje náležitosti stanovené tímto zákonem. Občanovi se vydá cestovní
doklad, pokud k tomu jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem nebo mezinárodní
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smlouvou. Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas
jen v odůvodněných případech; odůvodněným případem se rozumí například vyřízení vízových
záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje
k jiné cestě do zahraničí.
(2) Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě 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.
(2) Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm
zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let. Pokud je občan
nezletilý, je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce, pěstouna, osoby, které
je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným
podpisem.
(3) Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které
byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy
nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
(4) Místo zákonného zástupce může podat žádost podle odstavce 3 pěstoun,7) osoba,
které byl občan mladší 15 let svěřen do péče,8) nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy
anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního
rozhodnutí o občana mladšího 15 let.9) 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 překážkou těžko překonatelnou.
(6) (4) 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 dětí.10)
(7) (5) Je-li zákonným zástupcem podle odstavce 2 nebo 4 rodič, postačí souhlas
jednoho z rodičů.
(8) (6) Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
podává žádost soudem určený opatrovník27) (dále jen „opatrovník“).Za občana staršího 15 let
může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno
soudem28).
(6) Za občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu
jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, může podat žádost opatrovník,
umožňuje-li to rozsah jeho působnosti. Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní
porucha samostatně právně jednat, může podat žádost člen domácnosti, jehož oprávnění
k zastupování občana bylo schváleno soudem.
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(9) (7) Jde-li o cestovní doklad vydávaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle
mezinárodní smlouvy, může podat žádost za občana pověřený zástupce právnické osoby zřízené
státem.
(10) (8) Ověření podpisu podle odstavce 2 nebo 4 se nevyžaduje, jestliže osoby
oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem
příslušným k vydání cestovního dokladu, u matričního úřadu11) nebo v zahraničí
u zastupitelského úřadu; v případě žádosti o vydání cestovního pasu vyjádří oprávněná
osoba svůj souhlas podepsáním žádosti svým digitálním podpisem. Digitálním podpisem
se rozumí vlastní rukou latinským písmem provedené vyjádření vlastního jména,
popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisový tablet.
(11) (9) Nemůže-li v zahraničí podat žádost o vydání cestovního průkazu zákonný
zástupce nebo jiná osoba k tomu oprávněná podle odstavce 4 3, popřípadě podle odstavce 8 6,
vydá zastupitelský úřad cestovní průkaz občanovi z úřední moci. Zastupitelský úřad vydá
občanovi cestovní průkaz z moci úřední rovněž v případech, kdy tak stanoví mezinárodní
smlouva, nebo v případech uvedených v § 15 odst. 1 větě druhé.
(12) (10) Nelze-li k žádosti o vydání cestovního průkazu podané v zahraničí získat
souhlas zákonného zástupce, pěstouna, osoby, které byl nezletilý občan svěřen do osobní
péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc podle odstavce 2 nebo 4, vydá zastupitelský úřad cestovní
průkaz bez tohoto souhlasu.
(13) (11) V žádosti o vydání cestovního pasu může občan uvést telefonní číslo pro
veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely informace o možnosti
převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu.
§ 19
Místo podání žádosti
(1) Žádost o vydání cestovního dokladu a žádost o provedení změn údajů v cestovním
dokladu se podávají na tiskopisech stanovených podle § 20 odst. 8 u orgánu příslušného
k vydání cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu. Žádost o vydání cestovního pasu
se vyhotovuje a podává s využitím speciálního aplikačního programu, který zajišťuje sběr
dat pro potřeby výrobce k personalizaci dokladů.
(2) Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu
vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě (§ 5 odst. 3) nelze podat u zastupitelského úřadu. Žádost o vydání cestovního pasu
ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) může občan podat u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.
(3) Jde-li o jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, žádost podle odstavce
1 se podá u orgánu příslušného k jeho vydání.
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§ 20
Náležitosti žádosti
(1) Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, s výjimkou cestovního pasu, 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 nezapisuje 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
diplomatického pasu nebo služebního pasu manželu nebo nezaopatřenému dítěti držitele
diplomatického nebo služebního pasu,
d) odůvodnění, pokud občan žádá o vydání dalšího cestovního pasu (§ 17 odst. 1),
(e) (d) údaje, které jsou podmínkou vydání cestovního dokladu na základě mezinárodní
smlouvy.
Žádost o vydání cestovního dokladu musí být podepsána občanem, jemuž má být
cestovní doklad vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko
překonatelná překážka.
(2) Žádost o vydání cestovního pasu obsahuje údaje podle odstavce 1. Občan,
jemuž má být cestovní pas vydán, je povinen podepsat žádost o vydání cestovního pasu
digitálním podpisem; digitální podpis občana se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení
brání těžko překonatelná překážka. Žádá-li občan o vydání dalšího pasu, musí žádost
obsahovat i odůvodnění žádosti o další cestovní pas. Povinnost předložit vyplněnou žádost
o vydání cestovního pasu se na občana nevztahuje.
(2) (3) 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 dokladu
nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním
úředníkem, s využitím údajů vedených v základním registru obyvatel (dále jen „registr
obyvatel“), agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen „evidence
obyvatel“), agendovém informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen
„evidence občanských průkazů“), evidenci cestovních dokladů (§ 29) a evidenci
diplomatických a služebních pasů (§ 29a). Při vyřizování žádosti se současně pořídí biometrické
údaje občana; součástí zpracování žádosti je digitální podpis nebo vlastnoruční podpis občana
určený k dalšímu digitálnímu zpracování.
(3) (4) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu
vedeného honorárním konzulárním úředníkem, při zpracování žádosti o vydání tohoto
cestovního dokladu postupuje podle § 21 a 21a. Zpracovaná žádost o vydání diplomatického
nebo služebního pasu se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem občana a předloží se
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občanu, který svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost. Správnost a úplnost žádosti
o vydání cestovního pasu občan stvrdí digitálním podpisem.
(4) (5) 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 registru obyvatel, evidence obyvatel, evidence občanských průkazů
a evidence cestovních dokladů prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí dálkovým
přístupem v rámci komunikační infrastruktury mezi ministerstvem a Ministerstvem
zahraničních věcí.
(5) (6) K žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče
dat s biometrickými 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 "fotografie"), které splňují požadavky na
technické provedení, stanovené vyhláškou ministerstva. K žádosti o vydání cestovního dokladu
lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii
s pokrývkou hlavy; tato pokrývka nesmí zakrývat obličejovou část způsobem, který by
znemožňoval identifikaci. Při pořizování údajů o zobrazení obličeje jako biometrického údaje
platí požadavky pro zobrazení obličeje občana na fotografii podle předcházejících vět obdobně.
(6) (7) Podpisem občana podle odstavce 1 se pro účely vydání cestovního dokladu
rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i latinským písmem
provedené vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze
příjmení.
(7) (8) Žádost o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu obsahuje
údaje uvedené v odstavci 1 v rozsahu potřebném k provedení požadované změny nebo doplnění
údajů.
(8) (9) 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 pas, služební pas nebo
cestovní průkaz, stanoví vzor tiskopisu těchto žádostí vyhláškou Ministerstvo zahraničních
věcí.
(9) (10) Ministerstvo stanoví po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí
vyhláškou technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických
údajů, včetně postupu při pořizování biometrických údajů u občanů s neobvyklými
anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení obličeje nebo pořízení otisků
prstů na pravé a levé ruce.
§ 21
Prokazování údajů v žádosti
(1) Žadatel podle § 17 odst. 2 až 9 § 17 odst. 2 až 7 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 požadovaných údajů, je povinen předložit podklady pro jejich
zjištění. Žadatel je rovněž povinen předložit podklady pro zjištění údajů, o jejichž správnosti
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vznikly důvodné pochybnosti, jestliže je to pro ověření správnosti údajů nezbytné. Pravdivost
údajů uváděných v žádosti se prokazuje doklady podle zvláštních právních předpisů,12)
popřípadě dalšími doklady podle mezinárodní smlouvy, jedná-li se o jiný cestovní doklad
vydávaný na jejím základě.
(2) Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním
občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, se doklad o státním
občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání
prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, u kterého
podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu
příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o vydání
prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství.
(3) Pokud je dokladem o jménu, popřípadě jménech nebo příjmení matriční doklad
vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní
matrikou.13) Předložení tohoto dokladu se nevyžaduje v případě vydání cestovního průkazu pro
návrat občana nově narozeného v cizině nebo v případě stanoveném zvláštním právním
předpisem, anebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva.
(4) 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 tohoto orgánu o přerušení řízení pravdivost údajů
požadovaných v žádosti nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění.
(5) Řízení o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě orgán příslušný k vydání
cestovního dokladu zastaví, jestliže při podání žádosti u tohoto orgánu nebylo možné ověřit
správnost údajů zpracovaných v žádosti.
§ 21c
Ministerstvo informuje občana, který uvedl v žádosti údaje podle § 17 odst. 13 § 17
odst. 11 o možnosti převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu textovou
zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty.
§ 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 osobní péče,
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,
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c) opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí
cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo
schváleno soudem28), nebo
c) opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí
obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
d) člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let, kterému brání
duševní porucha samostatně právně jednat, bylo schváleno soudem,
d) e) pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný
k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy, nebo
e) f) z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně
ověřeným podpisem zmocnitele.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna osobně se dostavit k převzetí cestovního
dokladu k orgánu, u kterého podala žádost o jeho vydání, a potvrdit jeho převzetí svým
podpisem, popřípadě digitálním podpisem. Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může převzít
i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedla v žádosti. Pokud podala žádost
o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (§ 12). Zastupitelský úřad může předat
cestovní pas osobě uvedené v odstavci 1 rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního
konzulárního úřadu.
(3) Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) převezme osoba
uvedená v odstavci 1 u ministerstva. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3
písm. b) převezme osoba uvedená v odstavci 1 u ministerstva nebo obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána.
(4) 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 § 17 odst. 3 až 6, 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.
(5) Zastupitelský úřad může od požadavku osobní přítomnosti upustit a cestovní průkaz
zaslat na doručenku do vlastních rukou,13a) 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,
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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
republice.
§ 26
Vyhovuje-li se podle tohoto zákona v plném rozsahu podání žadatele podle § 17 odst. 2
až 9 § 17 odst. 2 až 7, na základě kterého se vydá cestovní doklad nebo se provedou změny
anebo doplnění údajů v tomto dokladu, nevydává se rozhodnutí ve správním řízení.15)
§ 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 nabytím právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení držitele cestovního dokladu (dále jen "držitel") za mrtvého.
(2) O skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne kterýkoliv orgán příslušný
k vydání cestovního dokladu; pokud cestovní pas vydalo ministerstvo, rozhodne o skončení
platnosti kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností obecní úřad obce s rozšířenou
působností, ministerstvo, nebo zastupitelský úřad, a v případě diplomatického nebo
služebního pasu Ministerstvo zahraničních věcí, jestliže
a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného
údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení 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 odstavce, provede se záznam do protokolu, v
opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(3) Souhlasí-li občan s rozhodnutím podle odstavce 2, provede se záznam
o skončení platnosti cestovního dokladu, v opačném případě vydá obecní úřad obce
s rozšířenou působností uvedený ve větě třetí až šesté rozhodnutí. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek. Ministerstvo nebo zastupitelský úřad předá věc
k rozhodnutí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal.
Pokud cestovní doklad vydalo ministerstvo, ministerstvo nebo zastupitelský úřad předá
věc k rozhodnutí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého
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pobytu občana. Není-li občan hlášen k trvalému pobytu na území České republiky,
ministerstvo nebo zastupitelský úřad předá věc k rozhodnutí obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností příslušnému podle místa jeho posledního trvalého pobytu na
území České republiky. Neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
ministerstvo nebo zastupitelský úřad předá věc k rozhodnutí Magistrátu města Brna.
Skončení platnosti cestovního dokladu se bezodkladně uvede do evidence cestovních
dokladů.
(3) (4) Jestliže cestovní doklad občana obsahuje nesprávný údaj o jeho aktuálním
příjmení, a to vzhledem k jeho změně, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství
občana15a), nerozhoduje orgán příslušný k vydání cestovního dokladu o skončení jeho platnosti;
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 odst. 1 písm. c).
(4) (5) 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.
(5) (6) Má-li držitel cestovního dokladu zpřístupněnu datovou schránku26), ministerstvo
a v případě diplomatických a služebních pasů Ministerstvo zahraničních věcí 60 dnů před
skončením platnosti cestovního dokladu vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky
o skončení platnosti cestovního dokladu podle odstavce 1 písm. a).
§ 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 prostředcích výpočetní techniky
a obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení,
pokud jsou zapsané v cestovním dokladu, rodné příjmení,
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele,
c) rodné číslo držitele,
d) datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e) pohlaví,
f) státní občanství,
g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství,
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h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení
svéprávnosti,
i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
k) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
l) datum vydání cestovního dokladu,
m) datum převzetí cestovního dokladu,
n) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
o) označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
p) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2,
q) prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,
r) žádost o vydání cestovního dokladu:
1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji,
2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně digitálního
zpracování fotografie a podpisu žadatele,
3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji,
s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči:
1. číslo nosiče dat,
2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu s tímto
zákonem,
3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat,
t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného
cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,
u) omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí:
1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající 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 předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního
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,
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v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka
zpřístupněna,
w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty,
x) digitální zpracování podpisu podle § 22 odst. 2 na žádosti.,
y) poznámky k předání cestovního pasu.
(3) Evidence cestovních dokladů dále obsahuje
a) odkazy na data o žádosti o vydání cestovního pasu obsahující
1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu,
2. digitální zpracování fotografie a podpis držitele, který je veden v cestovním pase,
3. biometrické údaje,
b) záznam o skončení platnosti cestovního pasu v elektronické podobě,
c) žádost o vydání cestovního pasu v elektronické podobě,
d) oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu v elektronické podobě.
(3) (4) V evidenci cestovních dokladů se při poskytování údajů podle § 30 odst. 6 a 7
vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o:
a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,
b) datu 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 prostřednictvím dalších držitelů, pro něž je
rozhodující údaj společný,
d) důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů,
e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut
z evidence cestovních dokladů prostřednictvím informačního systému základních registrů,
f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.
(4) (5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3 a písm. w) se vedou výlučně po dobu
od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního pasu ministerstvu;
po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů podle odstavce 1 povinen tyto
údaje odstranit.
(5) (6) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. s), t)
a v) a v odstavci 3 se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, údaje
uvedené v odstavci 2 písm. b) a k) se vedou ještě 75 let ode dne úmrtí občana a údaje
uvedené v odstavci 2 písm. u) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající v zákazu
vycestování do zahraničí.
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§ 30
(1) Zpracovatelem údajů v evidenci cestovních dokladů je pro ministerstvo orgán
příslušný k vydání cestovního dokladu s výjimkou diplomatických a služebních pasů.
Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. k), l) a s) je v případě cestovního pasu
ministerstvo, které je získává od výrobce. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. m) je
pro ministerstvo zastupitelský úřad, je-li cestovním dokladem cestovní pas, který občanovi
předal. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t) je pro ministerstvo zastupitelský úřad,
jestliže mu ztráta nebo odcizení cestovního dokladu byla ohlášena.
(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, prostřednictvím
informačního systému Ministerstva zahraničních věcí je pro účely výkonu své působnosti
uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických a služebních pasů,
s výjimkou údajů podle § 29 odst. 3 § 29 odst. 4 a § 29a odst. 3.
(3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívají ministerstvo,
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady 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 datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo,
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
z evidence obyvatel tyto údaje o občanech:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich 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,
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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
ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení
a datum narození,
k) rodinný stav nebo registrované partnerství, datum uzavření manželství.,
l) zbavení rodičovské odpovědnosti, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zbavení rodičovské odpovědnosti včetně uvedení čísla jednacího a soudu, který
o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí
soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo,
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
z evidence občanských průkazů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) digitální zpracování podoby občana osoby, jíž je občanský průkaz vydán,
c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) datum skončení platnosti občanského průkazu,
e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů.
e) číslo, popřípadě sérii a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu.
(6) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely
vydávání cestovních pasů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) speciální aplikační program, který
zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce
k personalizaci cestovních pasů, předání cestovních pasů držitelům a případnou reklamaci.
(7) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence cestovních dokladů formou
přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o občanovi, který není jednoznačně
identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování
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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.
(8) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím
jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 7 nepoužijí.
(9) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. u)
a v § 29a odst. 2 písm. u) využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny odepřít
vydání cestovního dokladu, anebo orgány, které podle zvláštního právního předpisu14) mohou
uložit omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.
(10) Ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí nebo orgány příslušné k vydání
cestovního dokladu poskytují údaje z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických
a služebních pasů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva,
a to v jejich rozsahu a způsobem v nich vymezeným. Údaje podle § 29 odst. 2 písm. r) bodu 3
a § 29a odst. 2 písm. r) bodu 3 se neposkytují.
(11) Údaje o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů
a agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů se
neposkytují, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis16a).
(12) Pokud právnické nebo fyzické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních
dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají povahu
osobních údajů podle zvláštního právního předpisu16) nakládat výlučně způsobem a v rozsahu,
které určí ministerstvo.
(13) Údaje vedené podle § 29 odst. 2 písm. t) může ministerstvo zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup. To platí obdobně pro údaje vedené podle § 29a odst. 2 písm. t).
(14) Ministerstvo využívá z evidence diplomatických a služebních pasů veškeré v něm
vedené údaje, a to elektronicky, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(15) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci cestovních dokladů
v případě cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) a dále
je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je rovněž
zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t), pokud mu byla ohlášena ztráta nebo odcizení
cestovního pasu.
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§ 30a
(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi
staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na
základě písemné žádosti.19a) Údaje vedené v § 29 odst. 3 písm. e) a f) § 29 odst. 4 písm. e) a f)
se poskytují za období posledních 2 let.
(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 občana.19c) Úředně ověřený
podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před
orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.
(4) Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat člen domácnosti,
jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem 28), za občana, jehož svéprávnost
je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, opatrovník27) a za občana mladšího 15 let
osoby uvedené v § 22 odst. 1 písm. b).
(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
(4) Žádost o poskytnutí údajů za občana mladšího 15 let může podat jeho zákonný
zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc.
(5) Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat zmocněnec na
základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo opatrovník
jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení
jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti. Žádost o poskytnutí údajů za občana
staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může dále
podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem;
formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci cestovních dokladů provede
záznam o datu výdeje a orgánu, který údaje poskytl.
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(8) Pro poskytování údajů z evidence diplomatických a služebních pasů se odstavce 1
až 7 použijí obdobně.
§ 31
Vedení spisové dokumentace
(1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu vede spisovou dokumentaci žádostí
a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o
a) vydání cestovního dokladu,
b) a) provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu,
c) b) odepření vydání cestovního dokladu,
d) c) přestupcích na úseku cestovních dokladů,.
e) d) o skončení platnosti cestovního dokladu.
(2) Spisovou dokumentaci o změnách údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu
uvedenou v odstavci 1 vede kromě orgánů příslušných k vydání cestovního 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) (3) Při archivování spisové dokumentace se postupuje podle zvláštního právního
předpisu.20)
(4) Evidence cestovních dokladů plní ve vztahu k dokumentům v ní vedeným úlohu
elektronického systému spisové služby podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou
službu.
(5) Národní standard pro elektronické systémy spisové služby se na evidenci
cestovních dokladů nepoužije; to neplatí v případě transakčního protokolu.
(6) Správce evidence cestovních dokladů zajistí, aby evidence cestovních dokladů
umožnila
a) export dat ve výstupním datovém formátu podle zákona upravujícího archivnictví
a spisovou službu,
b) označení dokumentu v ní vedeném spisovým znakem, skartačním znakem a skartační
lhůtou podle spisového a skartačního plánu.
(7) Číslo žádosti o vydání cestovního dokladu se považuje za spisovou značku.
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§ 32
(1) Držitel je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní
doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Držitel je povinen bez zbytečného
odkladu odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, zastupitelskému úřadu nebo na vyžádání
orgánům policie. Odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn
záznamy, je možné rovněž u ministerstva, ale pouze v případě, že občan současně požádá
o vydání cestovního pasu podle § 5 odst. 3 písm. a) a b). Tyto orgány vystaví držiteli potvrzení
o odevzdání cestovního dokladu.
(2) Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu
anebo jeho nález kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru
policie. Ministerstvu může občan ohlásit ztrátu nebo odcizení, pouze pokud si současně požádá
o vydání cestovního pasu podle § 5 odst. 3 písm. a) a b). Tyto orgány mu vystaví potvrzení
o ztrátě, odcizení nebo zničení 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. Matriční úřad a policie současně
oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození
držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal. Pokud
cestovní doklad vydalo ministerstvo, oznamují tyto orgány tuto skutečnost včetně jména,
popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému k projednání přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až třetí.
(3) Držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního
dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní
smlouva. Zastupitelský úřad vystaví držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení
cestovního dokladu a současně bezodkladně oznámí tuto skutečnost v rozsahu uvedeném
v odstavci 2 orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.
(4) Kterýkoliv orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, 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 zadržel, je povinen vydat občanovi potvrzení o zadržení
cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu, který cestovní doklad vydal,
s uvedením důvodu jeho zadržení. Policie současně bezodkladně zašle cestovní doklad
orgánu, který cestovní doklad vydal, s uvedením důvodu jeho zadržení. Pokud je zadržen
cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, policie ho bezodkladně zašle
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků podle § 34a
odst. 3 věty první až třetí s odůvodněním jeho zadržení.
§ 33
(1) Kdo získá cestovní doklad jiného občana, je povinen jej neprodleně odevzdat
kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, s výjimkou ministerstva, popřípadě
matričnímu úřadu, nejbližšímu 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 cestovního dokladu, jestliže dosavadní cestovní
doklad nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou.
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(2) Orgány uvedené v odstavci 1 mohou zadržet cizí cestovní doklad tomu, kdo nesplnil
povinnost jej neprodleně odevzdat. Orgán, který cestovní doklad zadržel, je povinen vydat
osobě potvrzení o zadržení cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu
příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení. Policie současně bezodkladně
zašle cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho
zadržení. Pokud je zadržen cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, jej
bezodkladně zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání
přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až třetí s odůvodněním 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 platnosti. Bylo-li rozhodnuto
o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí podle zvláštního právního
předpisu14), orgán příslušný k vydání cestovního dokladu jej bezodkladně zašle orgánu činnému
v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí.
§ 34
(1) Orgán příslušný k projednávání přestupků na úseku cestovních dokladů (§ 34a
odst. 4) a policie provádějící 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 zadržení jeho cestovního dokladu a cestovní doklad bezodkladně zaslat orgánu
příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení. Policie bezodkladně zašle
cestovní doklad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad
vydal, s uvedením důvodu jeho zadržení. Pokud je zadržen cestovní doklad vydaný
ministerstvem, orgán, který jej zadržel, policie jej bezodkladně zašle obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až
třetí s odůvodněním jeho zadržení.
(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu vrátí držiteli zadržený cestovní doklad
do 15 dnů po jeho zadržení, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti. Bylo-li rozhodnuto
o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí podle zvláštního právního
předpisu14), orgán příslušný k vydání cestovního dokladu jej bezodkladně zašle orgánu činnému
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) při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného
cestovního dokladu,
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
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e) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
f) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté
nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
g) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
h) požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu
do objektu nebo na pozemek,
i) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3, nebo
j) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až i) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu do 1 000 000 Kč.
(3) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až i)
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 působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého
pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo pokud jej
nelze zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna. K projednání přestupků podle odstavce
1 písm. a), b) a e) až g) příkazem na místě je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou
působností, u něhož občan ministerstvo a zastupitelský úřad, pokud u nich občan podal
žádost o vydání cestovního dokladu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, ministerstvo
nebo zastupitelský úřad, který projednal přestupek podle věty první příkazem na místě,
oznámí tuto skutečnost elektronicky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle
věty první až třetí.
(4) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. j) je
Úřad pro ochranu osobních údajů.
(5) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) může projednat v příkazním řízení policie
provádějící kontrolu cestovních dokladů podle § 3 odst. 3.
_____________________
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)
§ 958 občanského zákoníku.
8)
§ 953 občanského zákoníku.
9)
§ 971 občanského zákoníku.
10)
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
11)
§ 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů.
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.
14)
Trestní řád.
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Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
§ 660 občanského zákoníku.
16)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
16a)
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
19a)
§ 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
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.
20)
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
26)
§ 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
27)
§ 62 občanského zákoníku.
28)
§ 45 až 54 občanského zákoníku.
15)

15a)
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Změna zákona o evidenci obyvatel
§3
(1) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen
„informační systém“), jehož správcem5) 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; 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
matriky12a) je tento údaj označen jako adresa úřadu; to neplatí, pokud má občan adresu místa
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trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky z důvodu užívání
objektu podle § 10 odst. 1,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České republiky; datum podle § 10b odst. 3, jeho změna
nebo zrušení,
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení
členem domácnosti včetně uvedení čísla jednacího a soudu, který smlouvu nebo zastoupení
schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení
čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě
jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení
členem domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres
jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, a agendový
identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen; 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; je-li
opatrovníkem ustanovena právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny
ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
j) opatrovnictví v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno,
a agendový identifikátor fyzické osoby, je-li přidělen, opatrovníka, který je fyzickou
osobou; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho
narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; 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,
2. název a adresa sídla opatrovníka, který je právnickou osobou; údaje jsou vedeny
ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru právnických
osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
3. datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka30) včetně uvedení
čísla jednacího a soudu, který o jmenování opatrovníka rozhodl, datum nabytí právní
moci zrušení rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka,
k) zbavení rodičovské odpovědnosti, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zbavení rodičovské odpovědnosti31) včetně uvedení čísla jednacího a soudu, který
o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí
soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti,
j) l) zákaz pobytu25), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího
a označení soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobytu,
k) m) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a 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, rodné příjmení a datum
narození, a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen; je-li jiným zákonným
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zástupcem dítěte právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě
referenčních vazeb na referenční údaje v základním registru osob,
l) n) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zdánlivém
manželství5g), 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 soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako 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 republiky jsou vedeny
ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí,
m) o) datum, místo a okres vzniku partnerství5l), došlo-li ke vzniku partnerství mimo území
České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství 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 a okres vzniku partnerství na území České republiky je vedeno ve
formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní
identifikace, adres a nemovitostí,
n) p) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera;
je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno,
popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození
a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,
o) q) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec,
který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
dítěte a datum jeho narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,
p) r) o osvojenci údaje v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení osvojence,
3. původní a nové rodné číslo osvojence a jeho agendový identifikátor fyzické osoby, pokud
mu byl přidělen,
4. datum, místo a okres narození a u osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil; 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,
5. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že
osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení,
rodné příjmení a datu narození osvojitele; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl
přidělen,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodná čísla otce a matky7a); pokud jim
nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození;
agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen; tyto údaje se nevedou, pokud se
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jedná o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej porodila
a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
q) s) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 12),
r) t) 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 republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční
údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
s) u) 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, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení
za nezvěstného včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení
za nezvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného,
t) v) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za mrtvého včetně
uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení
prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li uvedeno v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého,
u) w) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,
v) x) poznámky k údajům uvedeným v písmenech a) až u) a) až w).
(4) V informačním systému se o cizincích uvedených v § 1 odst. 1 písm. c) vedou tyto
údaje:
a) jméno, popřípadě jména,
b) příjmení, rodné příjmení, je-li známo,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d) datum narození,
e) místo a okres narození, v případě narození v cizině, místo, je-li známo, a stát narození,
f) státní občanství,
g) rodinný stav nebo partnerství,
h) datum úmrtí, je-li známo,
i) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud mu byl přidělen.
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(5) Ministerstvo je uživatelem5) veškerých údajů vedených v informačním systému,
pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti.
(6) Ministerstvo nebo orgán veřejné moci stanovený jiným zákonem v informačním
systému zpracovává5p) 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 vedených 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 jehož účel se údaje poskytují,
b) den, měsíc, rok a čas zpracování,
c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, obyvatele, jehož údaje
jsou poskytovány, nebo jiný údaj, který je pro vyhledání tohoto obyvatele rozhodující, přičemž
vyhledání příslušného obyvatele se uskuteční prostřednictvím dalších obyvatel, pro něž je
rozhodující údaj společný,
d) důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému.
Zápis a užívání údajů z informačního systému
§ 3a
(1) Krajský úřad zapisuje údaje o fyzických osobách, u nichž došlo
a) k nabytí státního občanství udělením nebo prohlášením, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3
písm. a) až f) a k) až o) § 3 odst. 3 písm. a) až f) a m) až q),
b) k pozbytí státního občanství, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3 písm. a) až f).
(2) Údaje o pozbytí nebo nabytí cizího státního občanství v rozsahu § 3 odst. 3 písm. f)
krajský úřad zapíše, pokud jsou mu z jeho úřední činnosti známy.
(3) Údaje o fyzické osobě, která není vedena v informačním systému, ale krajský úřad
o ní zjistí, že je státním občanem, krajský úřad zapíše ve stejném rozsahu jako údaje v odstavci
1 písm. a).
(4) Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených
v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. p) a g) § 3 odst. 3 písm. r) a s), 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.
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(5) Působnost krajského úřadu podle odstavce 1 vykonávají v hlavním městě Praze
úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy.
§4
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje údaje vedené v informačním
systému u občanů, kteří nabyli státní občanství, v rozsahu údajů vedených v § 3 odst. 3 písm. k)
až o) § 3 odst. 3 písm. m) až q), pokud nejsou tyto údaje zapsány krajským úřadem podle § 3a
odst. 1 písm. a).
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o obyvatelích
v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. p) a q) § 3 odst. 3
písm. r) a s), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž
je uživatelem, může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné
pro výkon jeho působnosti.
§ 4a
Matriční úřad zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 3
písm. a) až f), písm. k) až p) a písm. r) a t) § 3 odst. 3 písm. a) až f), písm. m) až r) a písm. t)
a v), pokud nejsou tyto údaje zapsány podle § 6, a § 3 odst. 4.
§5
(1) Ohlašovna zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 3
písm. g) a h).
(2) Obecní úřad, v jehož správním obvodu má občan trvalý pobyt, zapisuje údaj vedený
v informačním systému podle § 3 odst. 3 písm. j) § 3 odst. 3 písm. l), pokud není tento údaj
zapsán podle § 6.
(3) Obec a obecní úřad je uživatelem údajů o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených
v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. p) a q) § 3 odst. 3 písm. r) a s), 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 informačního systému údaje, a to v rozsahu § 3 odst. 3
písm. i) a j), § 3 odst. 3 písm. l) a m) § 3 odst. 3 písm. i) až l), § 3 odst. 3 písm. n) a o), jde-li
o rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, anebo o rozhodnutí o neplatnosti
nebo o zdánlivém manželství anebo o neplatnosti nebo neexistenci partnerství, a v rozsahu § 3
odst. 3 písm. s) a t) § 3 odst. 3 písm. u) a v), jde-li o rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
nebo nezvěstného.
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§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 předpis23).
(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) § 3
odst. 3 písm. s), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3
odst. 3 písm. p) § 3 odst. 3 písm. r), 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)
§ 3 odst. 3 písm. t) až v). 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 předpisu8a) 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 správy8b); v tomto případě musí obyvatel provést svoji autentizaci
pomocí bezpečnostního osobního kódu8c), 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. Žádost
o poskytnutí údajů z informačního systému lze podat i prostřednictvím kontaktního místa
veřejné správy; v tomto případě musí občan provést svoji autentizaci pomocí občanského
průkazu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána.
(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
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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; nemá-li 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. Za obyvatele mladšího 15 let žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný
zástupce. Za obyvatele, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání
podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů opatrovník. O poskytnutí údajů může za
občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno
soudem5e). 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 stanoví-li 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.
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(11) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím
jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 10 nepoužijí.
(12) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a odstavců 8 až 10 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 poskytnout za
období 2 let zpětně od data podání žádosti obyvatele.
(13) V případech, kdy byly podle odstavce 1 na 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 zájmu 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, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů osobám podle
odstavců 3 až 7 a 8 a krajským úřadům, obecním úřadům obce s rozšířenou působností
a ohlašovnám nebo jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu
uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí
údajů zpřístupnit, 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 předpisu9c). Správce informačního
systému má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném
pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu5).
(14) Subjekt, kterému mají být údaje z informačního systému poskytnuty podle odstavce
13, je povinen správci informačního systému oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu
a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla
ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 7 písm. a) až f).
(15) Prohlášení a oznámení podle odstavců 13 a 14 mohou být zaslána i elektronickými
prostředky.
(16) Diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky,
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen
„zastupitelský úřad“) a Ministerstvo zahraničních věcí k zajištění práv občana, který se
v zahraničí ocitl v ohrožení života nebo zdraví, je bez finančních prostředků nebo se jinak ocitl
v nouzi 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), anebo k zajištění
informovanosti příbuzných v případě úmrtí občana v zahraničí využívají z informačního
systému tyto údaje:
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) státní občanství,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě
jiného zákonného zástupce, sourozenců a manžela, popřípadě partnera.
(17) Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup Ministerstvu zahraničních věcí ČR pro potřeby Česko-německého fondu budoucnosti
k zajištění odškodnění osob oprávněných jako oběti nucené a otrocké práce v průběhu druhé
světové války, údaje z informačního systému evidence obyvatel o občanech České republiky
v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich 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.
(18) Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na kontaktním místě
veřejné správy, a k elektronickému zpracování jejího podání je oprávněno kontaktní místo
veřejné správy využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel a údaj o rodném
příjmení z informačního systému.
§ 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 předpisu11)
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.
(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu
uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.
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(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo
osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo neníli matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo
v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce
nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem
jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.
(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí se
místem trvalého 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 pobytem 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 obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. V případě
osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte stává sídlo
ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého pobytu,
a současně se trvalý pobyt ukončí.
(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle 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 fyzické
osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným
obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;
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 pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas
na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou
osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený
v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je
provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního
zákona.14). Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.
(7) Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským
průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část24) občanského průkazu a současně občanovi vydá
potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu
změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle odstavce 6
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písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování 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 objektu
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
odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní,
rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.
(10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný
zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu, pěstoun nebo
osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, jehož svéprávnost
byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí změnu místa trvalého
pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není
způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník.
(11) Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně
jednat, může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění
k zastupování občana bylo schváleno soudem5e), nebo jím pověřený zmocněnec na základě
zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.9)
(12) Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto
skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to neplatí v případě,
kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud
má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem,
se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu29). Za občana může
sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě
zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy9). Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení
trvalého pobytu na území České republiky jeho zákonný zástupce. Za občana, který má
jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle věty první, sdělí ukončení
trvalého pobytu na území České republiky opatrovník. Dnem ukončení trvalého pobytu na
území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné
ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého
pobytu na území 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.
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)
§ 57a trestního zákona.
5e)
§ 45 až 54 občanského zákoníku.
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§ 680 až 686 občanského zákoníku.
§ 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.
5o)
Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.
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 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.
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. 5 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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.
23)
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
24)
§ 12 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
25
) § 75 trestního zákoníku.
§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 494/2012 Sb.
29)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
5f)

5g)
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Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
§ 84d
(1) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady
a matriční úřady z informačního systému evidence občanských průkazů o občanských
průkazech a jejich držitelích osobách, jimž je občanský průkaz vydán, způsobem
umožňujícím dálkový přístup tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
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 občanského průkazu,
f) označení úřadu správního orgánu, který občanský průkaz vydal,
g) datum skončení platnosti občanského průkazu,
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu.
h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu.
(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo, krajské úřady
a matriční úřady 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,
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,
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.
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Změna zákona o silničním provozu
§ 92
Udělení a rozšíření řidičského oprávnění
(1) Řidičské oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
(2) Řidičské oprávnění se uděluje na základě žádosti o řidičské oprávnění, která musí
mít písemnou formu.
(3) V žádosti o řidičské oprávnění musí být uvedeno
a) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“), a příjmení žadatele o řidičské oprávnění,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele o řidičské oprávnění na území České republiky, nebo
místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele o řidičské oprávnění, pokud mu bylo přiděleno,
d) skupina vozidel, pro kterou žadatel žádá o udělení řidičského oprávnění, a zda žádá o udělení
výjimky podle § 83 odst. 5 nebo 6,
e) předchozí obvyklá bydliště od dosažení věku stanoveného v § 83, pokud se nacházela mimo
území České republiky, a současné obvyklé bydliště mimo území České republiky, pokud
žadatel v České republice pouze studuje.
(4) K žádosti musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) posudek o zdravotní způsobilosti,
c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny
vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,
d) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý
pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle
§ 82 odst. 4; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1. potvrzení o přechodném pobytu osvědčení o registraci podle zákona o pobytu cizinců na
území České republiky,
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3. nájemní smlouva k nemovitosti,
4. potvrzení o zaměstnání,
5. výpis z živnostenského rejstříku,
e) čestné prohlášení žadatele, že
1. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a
2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení
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motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo
že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení
řidičského oprávnění,
f) rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena,
g) doklad o splnění dalších podmínek podle § 91.
(5) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně
ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad
totožnosti vrátí žadateli. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost
o pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení podle odstavce 4, ověří si jejich pravdivost
u příslušného úřadu státu, ve kterém měl žadatel předchozí obvyklé bydliště.
(6) Podle ustanovení odstavců 1 až 5 se postupuje i v případě rozšíření řidičského
oprávnění pro další skupinu vozidel.
(7) Splňuje-li žadatel o řidičské oprávnění nebo o rozšíření řidičského oprávnění
všechny podmínky podle § 82, má právní nárok na udělení řidičského oprávnění nebo na jeho
rozšíření.
(8) Vzor žádosti o řidičské oprávnění stanoví prováděcí právní předpis.
§ 109
(1) Řidičský průkaz se vydá osobě, které bylo uděleno řidičské oprávnění.
(2) Řidičský průkaz se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění,
a) kterému bylo rozšířeno řidičské oprávnění o další skupinu vozidel,
b) kterému bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského
oprávnění pro některou skupinu vozidel,
c) kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 nebo § 99,
d) kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný podle
§ 118,
e) který žádá o výměnu řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného
cizím státem za řidičský průkaz,
f) který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském
průkazu podle § 108,
g) který žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu
ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.
(3) Řidičský průkaz vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost
držitele řidičského oprávnění.
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(4) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle
odstavce 2 písm. b) je rozhodnutí, kterým bylo řidičské oprávnění podmíněno nebo omezeno.
(5) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle
odstavce 2 písm. c) je rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
podle § 98 a 99.
(6) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle
odstavce 2 písm. b) až g) je žádost o vydání řidičského průkazu.
(7) Žádost o vydání řidičského průkazu podle odstavce 6 musí mít písemnou formu
a musí v ní být uvedeno
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno.
(8) K žádosti o vydání řidičského průkazu podle odstavců 6 a 7 musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. d),
c) řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu
je žádáno, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. e),
d) řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. f),
e) poškozený řidičský průkaz členského státu, jde-li o vydání řidičského průkazu podle
odstavce 2 písm. g),
f) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý
pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím
obvyklé bydliště žadatele je zejména
1. potvrzení o přechodném pobytu osvědčení o registraci podle zákona o pobytu cizinců na
území České republiky,
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3. nájemní smlouva k nemovitosti,
4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,
5. výpis z živnostenského rejstříku,
g) čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno
nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro
opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2
písm. e) a g); bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským státem omezeno nebo
podmíněno, uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném prohlášení.
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(9) Po podání žádosti o vydání řidičského průkazu příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností bezodkladně
a) ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 7, které jsou v něm uvedeny, a doklad
totožnosti vrátí žadateli,
b) zaznamená z přiloženého řidičského průkazu nebo řidičského průkazu členského státu nebo
řidičského průkazu vydaného cizím státem údaje potřebné pro vydání řidičského průkazu a vrátí
doklad žadateli.
(10) Prováděcí právní předpis stanoví obsah a vzor žádosti o vydání řidičského průkazu.
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Změna zákona o zaměstnanosti
§ 8a
(1) Krajská pobočka Úřadu práce
a) zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém obvodu, statistiky, rozbory a výhledy,
soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky
a nabídky práce; za tím účelem může vyžadovat od zaměstnavatelů informace o jejich záměrech
ve vývoji zaměstnanosti,
b) spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního
zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli
a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření
souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností,
c) spolupracuje při vytváření mezinárodních programů nebo programů s mezinárodní účastí
týkajících se rozvoje lidských zdrojů a financování z prostředků Evropských strukturálních
fondů,
d) ve svém obvodu přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami,
osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním
postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde
o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním
kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob,
e) zabezpečuje a podporuje projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů v oblasti
trhu práce včetně účasti na mezinárodních programech a projektech, programech a projektech
s mezinárodní účastí a na programech financovaných z Evropských strukturálních fondů
a v rámci programů zaměstnanosti a programů Evropské unie, ověřuje nové nástroje aktivní
politiky zaměstnanosti,
f) zajišťuje zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání
a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle tohoto zákona,
g) poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby
v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů,
h) zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podle tohoto zákona,
poskytuje příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí podporu
v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci,
i) zajišťuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami
se zdravotním postižením, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
j) zajišťuje povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte,
k) pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení evidence volných pracovních míst, evidence
zájemců o zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence osob se zdravotním
postižením podle § 68 odst. 1, evidence cizinců a dále evidence povolení k výkonu umělecké,
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kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí a evidenci fyzických a právnických osob, kterým
byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu
3; údaje z těchto evidencí předává do centrálních evidencí vedených ministerstvem,
l) poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi12) údaje
1. o vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně důvodu vyřazení
z evidence uchazečů o zaměstnání,
2. o tom, zda je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora
při rekvalifikaci a o její výši,
3. o tom, zda jde o osobu, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání,
4. o tom, zda osoba nastoupila k výkonu krátkodobého zaměstnání nebo odmítla vykonávat
krátkodobé zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce nebo účastnit se
v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (§ 120),
5. o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů
o zaměstnání,
6. o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává činnost uvedenou v § 25 odst. 3, a údaj o ukončení
této činnosti,
7. o tom, zda s uchazečem o zaměstnání byl v posledních 6 měsících před zařazením do
evidence uchazečů o zaměstnání skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým
způsobem33), nebo s ním byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu,
m) potvrzuje občanovi Evropské unie, jeho rodinnému příslušníkovi (§ 3 odst. 2) a rodinnému
příslušníkovi občana České republiky uvedenému v § 3 odst. 3 pro účely vydání potvrzení
o přechodném pobytu na území osvědčení o registraci, pobytové karty rodinného příslušníka
občana Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu dobu vedení v evidenci uchazečů
o zaměstnání a sezónnímu zaměstnanci existenci pracovní smlouvy, na dobu určitou, dohody
o pracovní činnosti na dobu určitou nebo smlouvy o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují
v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou nebo dohodu o pracovní činnosti na
dobu určitou,
n) vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem o volném
pohybu služeb9b), včetně ukládání pokut,
o) poskytuje Státnímu úřadu inspekce práce identifikační údaje zaměstnanců vyslaných
k výkonu práce na území České republiky a identifikační údaje právnických a fyzických osob,
k nimž byli vysláni, potřebné k provádění kontroly dodržování pracovních podmínek těchto
zaměstnanců stanovených jinými právními předpisy upravujícími pracovní podmínky,
p) zabezpečuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti,
q) zabezpečuje spolupráci v otázkách zaměstnanosti, mobility pracovních sil a rozvoje lidských
zdrojů s územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi
a organizacemi zaměstnavatelů,
r) plní další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů13).
(2) Místní působnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem, ve kterém je nebo má
být zaměstnávání vykonáváno, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak.
____________________
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Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
13)
Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
33)
§ 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce.
9b)
12)
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Změna zákona o soudech a soudcích
§ 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 osobách, jimž je občanský průkaz vydán, 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 správního orgánu, který občanský průkaz vydal,
g) datum skončení platnosti občanského průkazu a datum skartace znehodnocení a ponechání
nebo odevzdání občanského průkazu,
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu,
h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu,
i) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, doba jejich platnosti a označení úřadu, který
je vydal,
j) i) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil
osoba prohlášená za mrtvou nepřežila.
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Změna zákona o správních poplatcích
Položka 3
a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo
výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední
úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů,
z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného
a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním
nálezu
Kč
50
za každou i započatou stránku
Kč
40
na technickém nosiči dat
Kč
15
za první stránku a
Kč
5
za každou další i započatou stránku,
je-li pořizována na kopírovacím
stroji nebo na tiskárně
počítače
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního
listu nebo dokladu o registrovaném partnerství2b),
anebo osvědčení o rodném čísle

Kč

c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé
Státní bezpečnosti nebo jeho části3)
Kč
za každou i započatou stránku
d)

Vydání ověřeného výstupu z informačního
systému veřejné správy
za první stránku

Kč

100
5

100

Kč
50
za každou další i započatou stránku
e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c)
za každou kontaktovanou osobu

Kč

500

f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě,
že u něho utajovaná informace2d)
- nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup
zaměstnanci podnikatele
nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a
to v souvislosti
s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na
základě smlouvy
Kč
5 000
- vzniká, nebo je mu poskytnuta
Kč
10 000
g) Poskytnutí údajů z evidence dopravních
137

Kč

100

nehod
h) Vydání částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv
v podobě ověřeného výstupu z informačního systému
veřejné správy
Kč
6
za každou první až stou stránku
v případě černobílého tisku
Kč
3
za každou další i započatou stránku
v případě černobílého tisku
Kč
8
za každou první až stou stránku
v případě barevného tisku
Kč
5
za každou další i započatou stránku
v případě barevného tisku
Osvobození
1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito
církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky
a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských
společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené
k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany
mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi,
zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu,
vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný
úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody
je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné
k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí
a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona
č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení
zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve
a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných
církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory
činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním,
charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská
matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů
vedených v základním registru obyvatel.
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Zmocnění
1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na
jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.
2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému
veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této
položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu
daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník
– daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu
o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného
záznamu o matriční skutečnosti 6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku
registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských
společností a z Rejstříku církevních právnických osob.7)
4. Poskytování údajů z databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované
informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele,
pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele
ve lhůtách podle jiného právního předpisu 2d).
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru
vozidel týká.
2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4
a menší.
3. Poplatek podle písmene d) této položky za vydání ověřeného výstupu provozních údajů
vedených v základním registru obyvatel se počítá od druhé stránky tohoto ověřeného
výstupu.
Položka 8
a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
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Kč
Kč

1 000
500

Kč

500

občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
- při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností

Kč
Kč

500
250

Kč

250

Kč
Kč
Kč

500
250
250

Kč

500

Kč
Kč
Kč

300
200
100

Kč

300

c) Vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce

Kč

100

d) Vydání občanského průkazu občanu
mladšímu 15 let

Kč

50

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu
15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

Kč

100

f) Vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem za průkaz poškozený, zničený,
ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu
nebezpečí zneužití dat v identifikačním
certifikátu v kontaktním elektronickém
čipu nebo za průkaz obsahující
neoprávněně provedené zápisy

Kč

100

g) Vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu
nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání
z jiného osobního důvodu v době delší
než půl roku před uplynutím platnosti
dosavadního občanského průkazu

Kč

200

h) Převzetí občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který občan

Kč

100

b) Vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5
pracovních dnů při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí
u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí
u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
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uvedl v žádosti
i) Odblokování elektronické autentizace
občanského průkazu

Kč

100

j) Vydání osvědčení o státním občanství
České republiky

Kč

100

k) Vydání potvrzení o národnosti

Kč

100

l) Udělení státního občanství České
republiky zletilé fyzické osobě

Kč

2 000

m) Udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě

Kč

500

n) Udělení státního občanství České republiky azylantovi

Kč

500

o) Přijetí prohlášení o nabytí státního
občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona
o státním občanství České republiky

Kč

500

Předmětem poplatku není
1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl
nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.
2. Vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
3. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního
občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.
Zmocnění
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle písmene k) této
položky až na částku 500 Kč, poplatek podle písmene l) této položky až na částku 100 Kč a
poplatek podle písmene m) této položky až na částku 100 Kč.
Poznámky
Správní poplatek podle písmene g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány
do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.
Položka 8
a) Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne
1. občanům starším 15 let
‒ při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra
‒ při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
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Kč
Kč

1 000
500

‒ při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
2. občanům mladším 15 let
‒ při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra
‒ při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou
působností
‒ při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
b) Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů
1. občanům starším 15 let
‒ při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra
‒ při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
‒ při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
‒ při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
2. občanům mladším 15 let
‒ při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra
‒ při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
‒ při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
podána na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
‒ při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a převzetí na stejném obecním úřadu obce
s rozšířenou působností

Kč

500

Kč
Kč

500
250

Kč

250

Kč
Kč

500
250

Kč

250

Kč

500

Kč
Kč

300
200

Kč

100

Kč

300

c) Vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství
České republiky
1. občanům starším 15 let
Kč
200
2. občanům mladším 15 let
Kč
100
d) Vydání občanského průkazu občanu
mladšímu 15 let

Kč

100

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let,
který nemá trvalý pobyt na území České republiky

Kč

200

f) Vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený,
zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí
zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu,
které byly v občanském průkazu uloženy osobou, jíž je občanský
průkaz vydán, nebo na její žádost, nebo dat potřebných pro její
elektronickou identifikaci a autentizaci nebo obsahující neoprávněně
provedené zápisy

Kč

200

g) Vydání občanského průkazu z jiného osobního
důvodu v době delší než půl roku před uplynutím

Kč

200
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platnosti dosavadního občanského průkazu
h) Převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

Kč

100

i) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Kč

100

j) Vydání potvrzení o národnosti

Kč

100

k) Udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě

Kč

2000

l) Udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě Kč

500

m) Udělení státního občanství České republiky azylantovi

Kč

500

n) Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky
podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství České republiky

Kč

500

o) Poskytnutí součinnosti při správě dat potřebných pro elektronickou
identifikaci a autentizaci obecním úřadem obce s rozšířenou
působností

Kč

100

Osvobození
Od poplatku za vydání občanského průkazu je osvobozena osoba, u níž nebylo
prokázáno, že nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž osoba, jíž je
občanský průkaz vydán, prokazatelně věděla, že mohou způsobit poškození nebo
nefunkčnost nosiče dat.
Předmětem poplatku není
1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad
uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.
2. Vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
3. Vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před
uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský
průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.
4. Vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem 1. července 2018.
Zmocnění
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle
písmene k) této položky až na částku 500 Kč a poplatky podle písmen l) a m) této položky
až na částku 100 Kč.
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Poznámky
1. Poplatky podle této položky se vybírají při podání žádosti; jedná-li se o převzetí
občanského průkazu, platí se před jeho vydáním.
2. Při podání žádosti o vydání občanského průkazu, i když se k danému úkonu vztahuje
více správních poplatků, se vždy vybere pouze jediný, a to nejvyšší správní poplatek.
Položka 116
1. Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu
a) cizinci
b) cizinci mladšímu 15 let
c) za účelem strpění pobytu na území

Kč
Kč
Kč

2 500
1 000
500

Kč
Kč

2 500
1 000

Kč

1 000

Kč

500

3. Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu
a) cizinci
b) cizinci mladšímu 15 let

Kč
Kč

1 000
500

4. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz
poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat
s biometrickými údaji je nefunkční
a) cizinci
b) cizinci mladšímu 15 let

Kč
Kč

4 000
2 500

5. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, povolení
k přechodnému nebo k trvalému pobytu občana Evropské unie
a jeho rodinného příslušníka bez ohledu na státní příslušnost,
nebo o prodloužení platností těchto dokladů anebo provedení změny

Kč

200

5 6. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz
poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený občanu Evropské unie, státu,
který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo státu,
který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho
rodinným příslušníkům bez ohledu na státní příslušnost

Kč

100

2. Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu
a) cizinci
b) cizinci mladšímu 15 let
c) za účelem strpění pobytu na území, osobě požívající doplňkové ochrany
nebo cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem
poskytnutí dočasné ochrany
d) osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno
oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany mladším 15let

6. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, pobytové karty,
průkazu o povolení k pobytu, průkazu nebo karty trvalého pobytu
náhradou za doklad poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený
anebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční občanu
Evropské unie a jeho rodinným příslušníkům bez ohledu na státní
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příslušnost

Kč

300

6. 7. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu s dodatečným
přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
v Evropském společenství na území České republiky

Kč

500

7. 8. Přidělení rodného čísla cizinci

Kč

1 000

Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b), bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 7 této položky
je osvobozen občan Evropské unie, občan státu, který je vázán Dohodou o Evropském
hospodářském prostoru, nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou
s Evropskou unií, a jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození
se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států, pokud
zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na
území členských států Evropské unie.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území České republiky podle
zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 7 8
této položky je osvobozen cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.
Zmocnění
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit o 50 % poplatek podle bodů 2
až 4 této položky, a to na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince
požívajícího dočasné ochrany. O snížení poplatku lze požádat nejpozději společně s podáním
žádosti podle bodů 2 až 4.
Předmětem poplatku není
1. První vydání průkazu o povolení k pobytu před dovršením 15 let věku s oprávněním
k trvalému pobytu na území České republiky nebo při dovršení 15 let věku cizince, kterému
bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.
2. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby
požívající doplňkové ochrany vydaného podle zákona o azylu nebo průkazu o povolení
k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany vydaného podle zákona o dočasné ochraně
cizinců.
3. Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad
uvedl nesprávné zápisy, průkaz vydaný s výrobní vadou nebo průkaz, jehož certifikát pravosti
byl zneplatněn.
4. Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu dokladu uvedeného v bodě 4 nebo 6 náhradou
za průkaz doklad, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost
nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně
věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
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5. Přidělení rodného čísla cizinci při udělení azylu nebo doplňkové ochrany, jeho narození
a vydání rodného listu na území České republiky.
Poznámky
1. Poplatek podle bodu 4 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou
za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území České republiky.
2. Povolením k pobytu podle této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení
k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle hlavy III a IV zákona o pobytu
cizinců na území České republiky, povolení k pobytu azylanta a osoby požívající doplňkové
ochrany podle zákona o azylu a povolení k pobytu osoby požívající dočasné ochrany podle
zákona o dočasné ochraně cizinců.
3. Poplatek podle bodu 6 7 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového průkazu o povolení
k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle této položky se
dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán
Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu, který je vázán
mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem některého z těchto
států, pokud mu již bylo vydáno povolení k byl vydán průkaz nebo karta trvalého pobytu na
území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území
členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu dokladu o povolení k pobytu.
4. Poplatek podle bodu 3 se vybírá pouze jednou bez ohledu na počet současně prováděných
změn.
4. Poplatek za přijetí žádosti o provedení změny podle bodu 3 nebo 5 se vybírá pouze
jednou bez ohledu na počet současně prováděných změn.
5. Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí
cizinec uvedený v § 15a a 15b zákona o pobytu cizinců.
6. Poplatek podle bodů 5 a 6 se dále vybírá, jde-li o občana státu, který je vázán Dohodou
o Evropském hospodářském prostoru, občana státu, který je vázán mezinárodní
smlouvou sjednanou s Evropskou unií nebo občana Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska podle Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii
a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost.“.
Položka 117A
a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky
- vízum k pobytu nad 90 dnů vízum typu D nebo D+C
- vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu vízum typu D nebo D+C
b) Přijetí žádosti o udělení víza
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Kč 1 000
Kč

300

udělovaného na hraničním přechodu České republiky

EUR

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti
krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum

Kč

d) Přijetí žádosti o prodloužení doby
pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů

Kč 1 000

e) Přijetí žádosti o prodloužení doby
pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu na území
včetně prodloužení platnosti víza

Kč

300

f) Přijetí tiskopisu k ověření pozvání cizince do České republiky

Kč

300

60

300

Osvobození
Od poplatků podle této položky je osvobozeno
a) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku
podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum
pro cizince mladšího 6 let,
b) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu
nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo
Parlamentu České republiky,
c) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li
o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie podle § 15a a 15b zákona
o pobytu cizinců, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru
nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými
společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li
o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem
studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li
o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění
vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady
č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy
pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci
Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.
Zmocnění
1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto
opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové
politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.
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2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat
z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí
v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.
3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení
víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké
tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných
cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány
cizího státu.
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.
2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla
přijata žádost o vízum.
Položka 144
Přijetí žádosti o
a) udělení krátkodobého víza podle přímo
použitelného právního předpisu
Evropské unie74)

EUR

stanoví přímo
použitelný právní předpis
Evropské unie74)

b) udělení krátkodobého víza podle dohody
o usnadnění udělování víz uzavřené
mezi Evropskou unií a třetí zemí

EUR

stanoví příslušná
dohoda o usnadnění
udělování víz uzavřená
mezi Evropskou unií a třetí
zemí

c) nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení
krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti

EUR

60

Osvobození
Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění
udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti o udělení krátkodobého víza, žádosti o nové posouzení důvodů neudělení
krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti
rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie podle § 15a a 15b zákona
o pobytu cizinců nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském
prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými
společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost
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Položka 157
a) Vydání cestovního pasu
- občanům mladším 15 let

Kč
Kč

1 200
400

b) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního
průkazu totožnosti anebo náhradního
cestovního dokladu EU

Kč

400

c) Změna údaje o časové platnosti
cestovního průkazu

Kč

150

d) Vydání průvodního listu pro přepravu
tělesných pozůstatků člověka

Kč

200

Osvobození
Předmětem poplatku není
1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy
nebo vydal doklad s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.
2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.
Zmocnění
V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle písmene b) této položky.
Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.
Položka 157
a) Podání žádosti o vydání občanského průkazu na zastupitelském
úřadu a jeho převzetí na stejném zastupitelském úřadu
1. u občanů starších 15 let
2. u občanů mladších 15 let

Kč
Kč

500
300

b) Podání žádosti o vydání občanského průkazu na zastupitelském
úřadu s převzetím na obecním úřadu obce s rozšířenou působností
1. u občanů starších 15 let
2. u občanů mladších 15 let

Kč
Kč

300
200

c) Převzetí občanského průkazu na zastupitelském úřadu,
pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
1. u občanů starších 15 let
2. u občanů mladších 15 let

Kč
Kč

200
100

Kč

100

d) Poskytnutí součinnosti při správě dat potřebných pro elektronickou
identifikaci a autentizaci zastupitelským úřadem
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e) Vydání cestovního pasu
1. u občanů starších 15 let
2. občanům mladším 15 let

Kč
Kč

1200
400

f) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti
anebo náhradního cestovního dokladu EU

Kč

400

g) Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu

Kč

150

h) Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka

Kč

200

Předmětem poplatku není
1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné
zápisy nebo vydal doklad s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.
2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.
Zmocnění
V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle písmene f) této
položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez
vlastního zavinění.
Položka 162
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu

Kč

2 500

b) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Kč

200

c) Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty, modré karty, karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karty vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Kč

5 000

d) Zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání žádosti
o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Kč

1 000

e) Přijetí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu občana
Evropské unie, státu, který je vázán Dohodou o Evropském
hospodářském prostoru, nebo státu, který je vázán
mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií,
a jeho rodinného příslušníka bez ohledu na státní příslušnost

Kč

200

Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské
unie, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je
vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho rodinní příslušníci, a to bez
ohledu na jejich státní příslušnost.
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2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.
Poznámka
Poplatek podle písmene e) se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie
podle § 15a a 15b zákona o pobytu cizinců, občana státu, který je vázán Dohodou
o Evropském hospodářském prostoru, nebo občana státu, který je vázán mezinárodní
smlouvou sjednanou s Evropskou unií, bez ohledu na jeho státní příslušnost.
_____________
2b)
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů.
2c)
§ 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
2d)
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 10c zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní
bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.
6a)
§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů.
7)
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
66a)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
74)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009
o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).
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Změna zákona o elektronických komunikacích
§ 134a
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Úřadu pro účely výkonu státní správy z evidence
občanských průkazů52)
a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana osoby, jíž je občanský průkaz vydán,
a zkrácenou podobu druhého jména, popřípadě jmen a nebo složeného příjmení, pokud jsou
zapsané uvedeny v občanském průkazu,
b) datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil osoby, která se narodila v cizině,
místo a stát, kde se občan narodil osoba narodila,
c) pohlaví,
d) rodné číslo,
e) státní občanství,
f) adresu místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje
o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané uvedeny v občanském
průkazu,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení
svéprávnosti,
i) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
j) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu a data vydání a převzetí předchozích
občanských průkazů,
k) označení úřadu správního orgánu, který občanský průkaz vydal,
l) datum skončení platnosti a datum skartace znehodnocení a ponechání nebo odevzdání
občanského průkazu a data skončení platnosti předchozích občanských průkazů a data jejich
skartace znehodnocení a ponechání nebo odevzdání,
m) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
n) m) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého, nepřežil
osoba prohlášená za mrtvou nepřežila,
o) n) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.
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n) číslo, popřípadě sérii a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu.
(2) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
____________________
52)
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
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Změna zákona o ověřování
§ 18b
Pro výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace využívají ministerstvo, krajské
úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady z informačního
systému evidence občanských průkazů o občanských průkazech a jejich držitelích osobách,
jimž je občanský průkaz vydán, způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
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 občanského průkazu,
f) označení úřadu správního orgánu, který občanský průkaz vydal,
g) datum skončení platnosti občanského průkazu,
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu.
h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu.
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Změna zákona o nemocenském pojištění
§ 162
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona učinit
písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu81), nebo
b) odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu nemocenského pojištění s využitím
přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci
určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud orgán nemocenského pojištění tuto možnost
zajistil.
(2) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání
nebo jiný úkon učinit pouze
a) v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského
pojištění nebo do datové schránky určené orgánem nemocenského pojištění; podání nebo jiný
úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře
a tvaru určeném příslušným orgánem nemocenského pojištění. Nesplňuje-li podání nebo jiný
úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán nemocenského pojištění je povinen upozornit
toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v elektronické podobě, které nesplňuje tyto podmínky,
na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží. Orgán
nemocenského pojištění může určit pro zasílání podání nebo jiného úkonu elektronickou adresu
nebo datovou schránku jiného než příslušného orgánu nemocenského pojištění jen se souhlasem
orgánu nemocenského pojištění, na jehož elektronickou adresu nebo do jehož datové schránky
mají být tato podání nebo jiné úkony zasílány, nebo
b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do
údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem. Písemná podání na předepsaném
tiskopise týkající se dočasné pracovní neschopnosti ošetřující lékař zasílá na adresu určenou
orgánem nemocenského pojištění; to platí obdobně pro zasílání písemných podání týkajících se
karantény orgánem ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícím lékařem. Orgán nemocenského
pojištění může určit pro zasílání písemných podání na předepsaném tiskopise adresu jiného než
příslušného orgánu nemocenského pojištění jen se souhlasem orgánu nemocenského pojištění,
na jehož adresu mají být podání zasílána.
(3) Orgány nemocenského pojištění, s výjimkou zpravodajských služeb, jsou povinny
zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je
možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání
ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech pojištění,
b) elektronickou adresu své podatelny, identifikátor své datové schránky, elektronickou adresu
určenou příslušným orgánem nemocenského pojištění k předkládání tiskopisů v elektronické
podobě ve formě datové zprávy a identifikátor datové schránky určené k předkládání tiskopisů
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v elektronické podobě ve formě datové zprávy a adresu určenou pro zasílání písemných podání
podle odstavce 2 písm. b),
c) formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
d) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě, a podmínky,
za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají,
e) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. b).
____________________
81)
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
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Změna zákona o základních registrech
§ 18
Údaje vedené v registru obyvatel
(1) V registru obyvatel se vedou údaje
a) příjmení, rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) pohlaví,
d) adresa místa pobytu12), případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
jiného právního předpisu52); uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu
adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy,
na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52), se vede i údaj
o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území
České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace;
v případě adresy místa pobytu12) je tento údaj označen jako adresa úřadu, pokud je stejným
způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel nebo informačním systému
cizinců,
e) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát,
kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě
referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
f) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede
se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj o místě a okrese
úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na
referenční údaj v registru územní identifikace,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
h) omezení svéprávnosti,
i) rodinný stav nebo registrované partnerství,
j) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů a datum skončení jejich platnosti,
k) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14), je-li tato datová schránka
zpřístupněna,
l) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání
zvoleného okruhu informací,
m) sériové číslo, vydavatel a platnost kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis.,
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n) data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci, včetně případného
požadavku na doplnění fyzického prokázání totožnosti pomocí elektronicky čitelného
identifikačního dokladu autentizací s využitím těchto dat,
o) datum a čas zablokování a odblokování dat potřebných pro elektronickou identifikaci
a autentizaci.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až k) jsou referenčními údaji.
(3) Referenční údaj o čísle elektronicky čitelného identifikačního dokladu slouží
k elektronické identifikaci jeho držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.
Bezpečnostní osobní kód elektronicky čitelného identifikačního dokladu15) je Data potřebná
pro elektronickou identifikaci a autentizaci jsou pro účely registru obyvatel autentizačním
údajem, který se vede v zašifrované podobě jednosměrně šifrované podobě, která
neumožňuje přístup k jeho hodnotě, a který je neveřejný.
(4) Identifikátorem fyzické osoby podle § 9 je agendový identifikátor fyzické osoby pro
agendu registru obyvatel.
(5) V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje
a) záznam o využívání údajů z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních systémů,
b) záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje datum
a čas výdeje, identifikátor souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo
právnické osobě a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,
c) datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel,
d) záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické
nebo právnické osobě podle § 58a.
(6) Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo
jiného právního předpisu některé referenční údaje vedené v registru obyvatel, je oprávněn
rovněž využívat údaj podle odstavce 1 písm. d) o adrese, na kterou mají být doručovány
písemnosti, a údaje podle odstavce 1 písm. j), k) a l) a odstavce 5 písm. c).
§ 19
Zapisování údajů do registru obyvatel
(1) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. a) je editorem Ministerstvo vnitra, které
zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až i) prostřednictvím agendového informačního
systému evidence obyvatel a údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. j) § 18 odst. 1 písm. j), n) a o)
a v § 18 odst. 3 prostřednictvím agendového informačního systému občanských průkazů nebo
informačního systému cestovních dokladů.
(2) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až d) je editorem Policie České
republiky nebo Ministerstvo vnitra, které zapisují údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až j)
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a v § 18 odst. 3 prostřednictvím agendového informačního systému, ve kterém jsou vedeny
údaje o cizincích podle jiného právního předpisu.
(3) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. e) je editorem Ministerstvo vnitra, které
zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až i) prostřednictvím agendového informačního
systému cizinců8); pokud tak stanoví jiný právní předpis, zapisuje se rovněž údaj uvedený v § 18
odst. 1 písm. j).
(4) Jsou-li u subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až e) vedeny údaje o jménu,
popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v podobě uvedené v matričním
dokladu. Nebyl-li matriční doklad vydán, zpracovávají se údaje o jménu, popřípadě jménech,
a příjmení, v podobě uvedené latinkou v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince
vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu.
(5) Údaje uvedené v § 18 odst. 5 zapisuje do registru obyvatel automatizovanými
procesy prostřednictvím informačního systému základních registrů Správa základních registrů.
Záznamy podle § 18 odst. 5 se zapisují v rozsahu
a) kód agendy, kód agendového informačního systému, prostřednictvím kterého byly údaje
využity, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné, a označení
subjektu, pro jehož účely se údaje využívají nebo poskytují,
b) datum a čas využívání nebo poskytnutí údajů,
c) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení subjektu, kterému jsou
na základě žádosti poskytovány údaje podle § 58a, datum a čas udělení nebo odvolání souhlasu
subjektu údajů s poskytnutím údajů podle § 58a a identifikátor souhlasu,
d) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru obyvatel, jejíž údaje jsou
využívány nebo poskytovány,
e) důvod a konkrétní účel přístupu do registru obyvatel.
(6) Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. k) zapisuje do registru obyvatel správce
agendového informačního systému datových schránek.
(7) Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. l) a m) § 18 odst. 1 písm. l) až o) zapisuje do
registru obyvatel Ministerstvo vnitra na základě požadavku subjektu údajů uplatněného
prostřednictvím portálu veřejné správy.
§ 51
(1) Údaji o orgánu veřejné moci jsou
a) identifikátor orgánu veřejné moci,
b) název orgánu veřejné moci vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr
osob,
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c) údaj o tom, zda je orgán veřejné moci vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu,
které byla zákonem svěřena vlastní působnost,
d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
e) identifikátor datové schránky14) vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr
osob,
f) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné
moci vykonává svoji působnost,
g) kategorie orgánu veřejné moci a údaje o ní
1. identifikátor kategorie,
2. název kategorie,
3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,
4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,
h) adresa místa pobytu nebo adresa sídla orgánu veřejné moci vyjádřená referenční vazbou na
registr obyvatel nebo registr osob,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby stojící v čele orgánu veřejné
moci vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel,
j) datum, od kterého orgán veřejné moci vykonává působnost,
k) přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti orgánu veřejné moci,
l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle odstavce 5 písm. d),
vyjádřená referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní
identifikace,
m) výčet a popis informačních systémů veřejné správy, jichž je orgán veřejné moci správcem;
to neplatí pro zpravodajské služby.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až l) jsou referenčními údaji.
(3) Údaji o soukromoprávním uživateli údajů jsou
a) identifikátor soukromoprávního uživatele údajů,
b) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení soukromoprávního
uživatele údajů vyjádřený referenční vazbou na registr osob,
c) identifikační číslo osoby,
d) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14) vyjádřené referenční vazbou na registr
osob,
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e) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je
soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo
z agendových informačních systémů,
f) kategorie soukromoprávního uživatele údajů a údaje o ní
1. identifikátor kategorie,
2. název kategorie,
3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,
4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,
g) adresa sídla nebo adresa místa podnikání soukromoprávního uživatele údajů vyjádřená
referenční vazbou na registr osob,
h) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiného právního předpisu, je-li se
zápisem do evidence spojen vznik soukromoprávního uživatele údajů,
i) přerušení nebo pozastavení působení soukromoprávního uživatele údajů,
j) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiného právního předpisu, je-li
s výmazem z evidence spojen zánik soukromoprávního uživatele údajů.
(4) Údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a f) jsou referenčními údaji.
(5) K referenčním údajům o orgánech veřejné moci a soukromoprávních uživatelích
údajů se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních
registrů
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
(6) Údaji o agendě jsou
a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend,
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné
moci vykonává svoji působnost nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů
oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů,
c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě včetně výčtu rolí pro danou
činnost; má-li činnost vykonávat územní samosprávný celek, je součástí popisu informace, zda
je činnost výkonem státní správy vykonávané v přenesené působnosti,
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d) výčet a označení úkonů orgánu veřejné moci vykonávaných v rámci agendy jako úkony vůči
subjektu, který není orgánem veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení subjektu a forma
úkonu,
e) výčet a označení úkonů subjektu, který není orgánem veřejné moci, vykonávaných v rámci
agendy vůči orgánu veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení orgánu veřejné moci a forma
úkonu forma úkonu a požadavek na prokázání totožnosti subjektu při provádění úkonu,
včetně úrovně záruky prostředku pro elektronickou identifikaci, umožňuje-li se
prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace, a případné možnosti doplnění
fyzického prokázání totožnosti pomocí elektronicky čitelného identifikačního dokladu
autentizací s využitím dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci
spojených s identifikačním dokladem,
f) popis úkonů orgánu veřejné moci podle písmene d),
g) výčet orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají,
nebo jejich kategorie,
h) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
i) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy zaregistrovány, a jejich identifikátor
orgánu veřejné moci,
j) výčet a struktura údajů vedených nebo vytvářených podle jiného právního předpisu v rámci
agendy a v případě, že jsou tyto údaje vedeny v agendovém informačním systému, rovněž
určení, které z nich jsou zapisovány do agendového informačního systému na základě jiné
skutečnosti, než je zpřístupnění údaje prostřednictvím referenčního rozhraní, a které lze
zpřístupnit pro výkon jiné agendy; to neplatí pro Generální inspekci bezpečnostních sborů
a Finanční analytický úřad,
k) výčet údajů vedených v základních registrech zpřístupněných pro výkon agendy a rozsah
oprávnění k přístupu k těmto údajům,
l) výčet a struktura údajů vedených v jiných agendových informačních systémech
zpřístupněných pro výkon dané agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům,
m) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán
veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů oprávněn využívat údaje ze základních
registrů nebo z agendových informačních systémů anebo je zapisovat, nejde-li o tento zákon,
n) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle písmene d), vyjádřená
referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
nebo údaj o převedení výkonu úkonu podle písmene d) na jiný orgán veřejné moci.
(7) Údaji o agendě zpravodajských služeb jsou
a) název agendy,
b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě zpravodajská
služba vykonává svoji působnost,
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c) výčet zpravodajských služeb, které agendu vykonávají,
d) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
e) výčet zpravodajských služeb, které byly pro výkon agendy zaregistrovány.
(8) Údaje uvedené v odstavci 6 s výjimkou údaje podle písmene f) a údaje uvedené
v odstavci 7 jsou referenčními údaji.
(9) K referenčním údajům o agendě se vedou provozní údaje zapisované
prostřednictvím informačního systému základních registrů
a) kód agendy, v rámci které byl zápis proveden,
b) identifikační číslo osoby editora a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,
c) datum prvotního zápisu do registru práv a povinností,
d) datum poslední změny údaje vedeného v registru práv a povinností,
e) záznam o využívání údajů z registru práv a povinností.
(10) Editorem údajů podle
a) odstavce 1 písm. a) a g) bodu 1, odstavce 3 písm. a) a f) bodu 1, odstavce 5 písm. d), odstavce
6 písm. i) a editorem číselného kódu podle odstavce 6 písm. a) a identifikátoru úkonu podle
odstavce 6 písm. d) a e) je Ministerstvo vnitra,
b) odstavce 1 písm. b) až f), písm. g) bodů 2 až 4 a písm. h) až k), odstavce 3 písm. b) až e),
písm. f) bodů 2 až 4 a písm. g) až j) a odstavce 6 písm. a) až c), písm. f) až h) a písm. j) až m)
a editorem údajů podle odstavce 6 písm. d) a e) s výjimkou identifikátoru úkonu, je ohlašovatel
agendy; ohlašovatel agendy údaje zapisuje prostřednictvím informačního systému registru práv
a povinností neprodleně po ohlášení agendy,
c) odstavce 1 písm. l) a m) a odstavce 6 písm. n) je orgán veřejné moci, o jehož pracoviště se
jedná, který převedl výkon úkonu nebo který je správcem informačního systému veřejné
správy; orgán veřejné moci údaje zapisuje prostřednictvím informačního systému registru práv
a povinností neprodleně po zřízení pracoviště, převedení výkonu úkonu nebo vytvoření
informačního systému veřejné správy.
(11) Údaje uvedené v odstavcích 1, 3, 6 a7 jsou veřejně přístupné způsobem
umožňujícím dálkový přístup; to neplatí, pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské
služby46), Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo Finančního analytického úřadu.
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§ 58
Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností
(1) Fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“) se poskytnou referenční nebo provozní
údaje, které jsou k ní vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě žádosti
podané
a) elektronicky,
b) v listinné podobě, nebo
c) osobně.
(2) Elektronicky lze podat žádost na elektronickém formuláři zpřístupněném
Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem.
(3) Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může
subjekt údajů zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, krajskému úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také Ministerstvu vnitra;
žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje,
je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému
směřuje.
(4) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavců 2 a 3 musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu,
d) adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,
e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.
(5) O poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt
údajů požádat osobně u kontaktního místa veřejné správy, u kteréhokoli obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo krajského úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také
u Ministerstva vnitra; subjekt údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt údajů provede
svoji identifikaci pomocí elektronicky čitelného identifikačního dokladu a autentizuje se
pomocí bezpečnostního osobního kódu, má-li ho zadán a je-li to technicky umožněno.
(6) Údaje z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytuje správní orgán,
u kterého byla žádost podána.
(7) O poskytnutí údajů žádá zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo
společně se subjektem údajů jeho podpůrce, pokud je subjekt údajů osobou,
a) která je mladší 15 let,
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b) jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu tak, že která není způsobilá k jednání
podle odstavce 1, nebo
c) která má soudem schválenou smlouvu o nápomoci nebo o zastoupení členem domácnosti.
(8) Je-li žádost podle odstavce 7 podána v listinné podobě, musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem osoby, která žádá o poskytnutí údajů; úředně ověřený podpis se
nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči
kterému směřuje. Osoba žádající za subjekt údajů podle odstavce 7 musí dále prokázat svoji
totožnost.
(9) Údaje vyžádané podle odstavce 7 se poskytnou zákonnému zástupci, opatrovníku,
členu domácnosti, nebo subjektu údajů v případě podání žádosti společně s jeho podpůrcem.
(10) Za subjekt údajů může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní
plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se poskytnou zmocněnci.
(11) Údaje vedené podle § 18 odst. 5 písm. a) a b) lze poskytnout za období 2 let zpětně
od data podání žádosti.
§ 60
(1) V případech, kdy byly údaje z registru obyvatel, registru osob, registru práv
a povinností, agendového informačního systému nebo prostřednictvím informačního systému
sdílené služby poskytnuty pro zajišťování
a) bezpečnosti České republiky,
b) obrany České republiky,
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů,
a orgán veřejné moci, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění
záznamu o provozních údajích z registru obyvatel podle § 18 odst. 5, záznamu o provozních
údajích z registru osob podle § 26 odst. 4 nebo, záznamu podle § 7 odst. 4 dalším subjektům
nebo, záznamu podle § 57 odst. 1 jiným orgánům veřejné moci nebo záznamu o poskytnutí
služby agendového informačního systému podle zákona o informačních systémech veřejné
správy by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po
dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění
tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem
využití údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle
jiného právního předpisu49). Správce informačního systému má k tomuto záznamu přístup
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pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle jiného právního
předpisu1).
(2) Ten, kdo údaje z registru obyvatel, registru osob, registru práv a povinností,
agendového informačního systému nebo prostřednictvím informačního systému sdílené
služby podle odstavce 1 využil, je povinen správci registru obyvatel, správci registru osob,
správci registru práv a povinností, správci agendového informačního systému nebo správci
informačního systému sdílené služby písemně oznámit údaje umožňující jeho identifikaci
a identifikaci fyzické osoby, která je nositelem role, požadující využití údajů jeho jménem
a dále oznámit, kdy pominuly důvody blokace zpřístupnění záznamu o využití údajů podle
odstavce 1.
(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými
prostředky.
§ 69
Zmocňovací ustanovení
(1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou stanoví
a) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,
b) způsob zápisu adresy,
c) způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,
d) způsob, jakým obce a Ministerstvo vnitra poskytují správci registru lokalizační údaje
územních prvků a územně evidenčních jednotek,
e) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady
a technické a bezpečnostní parametry,
f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich
poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření,
reprodukci a šíření,
g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek,
h) provozní podmínky a popis rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace
a nemovitostí a k vytěžování databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Vláda stanoví nařízením harmonogram a technický způsob provedení opatření podle
§ 64 až 68.
(3) Ministerstvo vnitra vyhláškou stanoví
a) seznam položek popisu informačního systému veřejné správy podle § 51 odst. 1 písm. m),
b) osnovu popisu úkonů orgánu veřejné moci podle § 51 odst. 6 písm. f).,
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c) data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci podle § 18 odst. 1 písm. n).
____________________
8)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
15)
Například zákon č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
52)
Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.
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Změna zákona o státním občanství České republiky
§ 60
Ministerstvo, Magistrát hlavního města Prahy, krajský úřad, Ministerstvo zahraničních
věcí a zastupitelský úřad využívají z informačního systému evidence občanských průkazů
o občanských průkazech a jejich držitelích osobách, jimž je občanský průkaz vydán, tyto
údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
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 občanského průkazu,
f) označení úřadu správního orgánu, který občanský průkaz vydal,
g) doba datum skončení platnosti občanského průkazu,
h) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, poškozených, zničených nebo neplatných
občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského
průkazu.
h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského
průkazu.
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Změna zákona o právu na digitální služby
§ 12
Právo na elektronickou identifikaci a autentizaci
(1) Není-li v katalogu služeb pro využití digitální služby stanovena úroveň záruky
prostředku pro elektronickou identifikaci, uživatel služby má právo provést svou identifikaci
a autentizaci prostředkem pro elektronickou identifikaci podle své volby nejméně v úrovni
značná.
(2) Uživatel služby má právo, aby před provedením digitálního úkonu, pro který
je v katalogu služeb uvedena možnost doplnění fyzického prokázání totožnosti pomocí
identifikačního dokladu autentizací s využitím dat potřebných pro elektronickou
identifikaci a autentizaci spojených s identifikačním dokladem, orgán veřejné moci
vyžadoval autentizaci jako podmínku provedení digitálního úkonu. Orgán veřejné moci
vystaví na žádost uživatele služby, který provedl autentizaci, potvrzení o autentizaci.
(3) Uživatel služby uplatní požadavek na vyžadování autentizace podle odstavce 2
u ministerstva. Ministerstvo zveřejní elektronický formulář k uplatnění požadavku na
portálu veřejné správy.
(4) Ministerstvo spravuje elektronickou aplikaci pro autentizaci podle odstavce 2.
Ministerstvo umožní využít aplikaci i při fyzickém prokazování totožnosti pomocí
identifikačního dokladu vůči fyzické osobě nebo právnické osobě.
(5) Umožní-li fyzická osoba nebo právnická osoba doplnění fyzického prokázání
totožnosti pomocí identifikačního dokladu autentizací s využitím dat potřebných pro
elektronickou identifikaci a autentizaci spojených s identifikačním dokladem, vystaví na
žádost toho, kdo provedl autentizaci, potvrzení o autentizaci.
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