Dotazy ROB - Metodický den - Jihlava - 27. dubna 2017

I. KÚ – Zlínského kraje
1. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí referenčních nebo provozních údajů vedených
v registru obyvatel
V souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů, mohou fyzické osoby požádat o poskytnutí referenčních nebo provozních údajů, které jsou
o nich vedeny v základním registru obyvatel. Žádost lze podat elektronicky, v listinné podobě
a osobně u kontaktního místa veřejné správy. Žádost v listinné podobě může fyzická osoba zaslat
kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu i Ministerstvu vnitra.
Podle odstavce 6 uvedeného ustanovení údaje z registru obyvatel poskytuje správní orgán, u kterého
byla žádost podána, přičemž dle § 20 odst. 2 poskytování údajů z registru obyvatel podle § 58
zajišťuje Ministerstvo vnitra.
Jak má správně postupovat obecní úřad obce s rozšířenou působností či krajský úřad, pokud takovou
žádost obdrží poštou, tj. v listinné podobě?
Stanovisko OSČ:
Na základě § 58 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
mohou fyzické osoby požádat o poskytnutí referenčních nebo provozních údajů, které jsou o nich
v registru obyvatel (dále jen „ROB“) vedeny. Žádost lze podat elektronicky, v listinné podobě nebo
osobně. V listinné podobě může být žádost zaslána kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, krajskému úřadu či Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem. Ten se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním
orgánu, ke kterému směřuje. Žádost musí obsahovat jméno (popřípadě jména) a příjmení, datum a
místo narození, číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu, adresu místa pobytu
(popřípadě jinou kontaktní adresu), rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.
Údaje z ROB poskytuje ten správní orgán, u kterého byla žádost podána nebo kterému byla zaslána, a
to v případě referenčních údajů pomocí formuláře ZR 01 – Poskytnutí údajů z registru obyvatel fyzické
osobě, v případě provozních údajů platí, že do doby, než bude k dispozici příslušný nástroj pro
vytvoření výpisu provozních údajů (vyjma kontaktních míst CzechPOINT), metodicky doporučujeme
postupovat takové žádosti k vyřízení na Ministerstvo vnitra, odbor správních činností.
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II. KÚ – Pardubického kraje
2. S odvoláním na požadavek pracovníků zabývající se agendou odpadového hospodářství byl
vznesen dotaz, kde lze získat oficiální cestou jmenný seznam cizinců, za účelem výběru
poplatků za odpad, jelikož ROB těmito údaji nedisponuje. Odbor azylové a migrační
politiky, který eviduje cizince, tento jmenný seznam neposkytuje, jelikož k tomu není
kompetentní.
Názor KÚ:
Krajský úřad se v této záležitosti obrátil na pracoviště Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2,
Praha (dále jen „ŘSCP“), kde získal kontakt na kompetentního pracovníka. Tento nám sdělil, že si
obce mají požádat prostřednictvím datové schránky ŘSCP a požadované informace jim budou
poskytnuty.
Lze požadované informace získat také jiným způsobem?
Stanovisko OSČ:
V registru obyvatel (dále jen „ROB“) se podle § 17 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění pozdějších předpisů, vedou i údaje o cizincích, kteří pobývají na území České republiky v rámci
trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Dále
se v ROB vedou občané jiných členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají
na území ČR v rámci trvalého pobytu nebo přechodného pobytu, který je delší než 3 měsíce. V ROB se
rovněž vedou cizinci, kterým byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo
doplňkové ochrany.
Veškeré aktuální údaje o cizincích je tak možné získat prostřednictvím formuláře uvedeného na
Portálu veřejné správy „Žádost o využití údajů z Registru obyvatel a agendového informačního
systému evidence obyvatel“ (tzv. změnové sestavy). Použití výběrových kritérií narození, úmrtí,
přihlášení k pobytu, změna pobytu pro cizince bude možné ve II. etapě změnových sestav, která je
v současné době již ve fázi testování.
Na základě žádosti úřadu, zaslané do datové schránky Správy základních registrů, bude do datové
schránky příslušené obce odeslán požadovaný soubor. Jak využívat údaje z ROB a agendového
informačního
systému
evidence
obyvatel
je
podrobně
popsáno
v dokumentu
Manuál pro obce, který je umístěn na Portálu veřejné správy (adresa URL:https://portal.gov.cz/portal
/ovm/publikujici/jjqjqih/agendy/13721_docDesc.pdf), a na webových stránkách Ministerstva vnitra
(adresa URL: http://www.mvcr.cz/clanek/manual-pro-obce.aspx). Obce rovněž mohou požádat
prostřednictvím datové schránky Ředitelství služby cizinecké policie o požadované informace o
cizincích a ty jim budou poskytnuty.
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III. KÚ – Moravskoslezského kraje
3. Při poskytnutí údaje z registru obyvatel, v rámci Czech Point, fyzické osobě, v poslední
části, tj. Datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel, je v tabulce
uvedeno datum, kdy byla změna provedena, nikoliv datum účinnosti. Bylo by možné, aby
se zde uvádělo datum účinnosti?
Stanovisko OSČ:
V registru obyvatel (dále jen „ROB“) se podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění pozdějších předpisů, vedou referenční údaje v aktuálním stavu. To znamená, že stav
referenčního údaje v ROB odpovídá skutečnému stavu věci. Datum poslední změny každého údaje,
který je podle § 18 odst. 4 uvedeného zákona součástí provozních údajů, má uživatele informovat,
kdy skutečně byl údaj k subjektu údajů v ROB zaevidován, změněn nebo opraven a je tak přístupný
k využití.
Vzhledem k tomu, že datum účinnosti předchází datu zápisu údajů do informačních systémů (není
možné zapisovat údaje, které budou účinné až od určitého data), jevil by se při zápisu data účinnosti
údaj v ROB, že je přístupný k využití již po delší dobu. A to i přesto, že například zapisovatel nekonal a
zaevidoval údaj s delší časovou prodlevou než je zákonná 3denní lhůta pro zápis.
Z jakého důvodu změna údaje nastala a k jakému datu účinnosti je možné zjistit přímo v editačních
informačních systémech (např. v AIS EO).
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