PRACOVNÍ PORADA KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE
PRO PRACOVNÍKY OHLAŠOVEN
Zlín, březen 2018

1. Hlášení změny místa trvalého pobytu na základě nájemní smlouvy (vlastníkem
nemovitosti je fyzická osoba, ten se nechá zastoupit společností – právnickou
osobou, jejím jednatelem je ale on sám)

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu ukládá zákon o evidenci obyvatel v ustanovení § 10
odst. 6 písm. c) občanovi povinnost doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit
oprávněnost užívání bytu nebo domu, anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné
potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a doklad,
který oprávněnost osoby ze zákona dokazuje. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že
z předložených listin musí být patrné, že občanovi svědčí právo předmětný byt nebo dům
užívat.
V případě, že oprávněná osoba (právnická osoba prostřednictvím jednatele zastupující
vlastníka/fyzickou osobu), dává přihlašovanému souhlas na přihlašovací lístek, má povinnost,
nemá-li možnost si tuto skutečnost ohlašovna ověřit sama prostřednictvím dálkového přístupu
v katastru nemovitostí (v tomto případě tuto skutečnost neověří), prokázat, že je oprávněnou
osobou ve smyslu zákona o evidenci obyvatel.
V praxi to znamená, že by měl jednatel v první řadě doložit výpis z obchodního rejstříku,
ze kterého vyplývá, že je statutárním orgánem dané společnosti, a dále zmocnění, příp. jinou
listinu, dokládající, že vlastníka (fyzickou osobu) pro daný účel zastupuje. Vlastníkovi objektu
je následně v souladu s ustanovením § 10 odst. 7 věty druhé zákona o evidenci obyvatel
oznámena změna v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu a údaje o oprávněné osobě
(právnické osobě).

2. Hlášení změny místa trvalého pobytu občanem po nabytí českého státního
občanství, který kromě Listiny o udělení státního občanství nemá žádný další
doklad
Domníváme se, že uvedená situace by neměla nastat, neboť by občanovi bez matričních
dokladů nebylo SO uděleno. Nicméně by mohl tyto doklady po nabytí SO např. ztratit.
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan podle § 10 odst. 6 písm. b) zákona
o evidenci obyvatel povinen prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný
občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas,
řidičský průkaz). V případě, že tento doklad ztratil, nelze změnu adresy místa trvalého pobytu
zaevidovat. Pro účely ztotožnění osoby považujeme za dostačující předložení cizozemského
dokladu totožnosti (např. cizozemský CD, PKP), který byl součástí podkladů již při vyřizování
státního občanství ČR. Změnu místa trvalého pobytu tedy nelze pouze na základě Listiny
o udělení státního občanství, příp. Osvědčení o státním občanství, zaevidovat.
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3. Hlášení změny místa trvalého pobytu občanem, který není nájemcem, ale je ve
smlouvě identifikován jako osoba, která bude objekt s nájemcem užívat
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu ukládá zákon o evidenci obyvatel v ustanovení § 10
odst. 6 písm. c) občanovi povinnost doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit
oprávněnost užívání bytu nebo domu, anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné
potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a doklad,
který oprávněnost osoby ze zákona dokazuje. Z předložených listin musí být patrné, že
občanovi svědčí právo předmětný byt nebo dům užívat.
V případě, že je nájemní smlouva uzavřena s osobami (osobou), které jsou v úvodním
ustanovení smlouvy jednoznačně identifikované, stávají se pouze tyto osoby osobou
oprávněnou poskytnout souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
Je-li v nájemní smlouvě dále uvedeno, že společně s nájemcem bude nemovitost/byt užívat
ještě jiná osoba (tzv. osoba „pod čarou“), je oprávněnou osobou, která vydává souhlas
s ohlášením změny místa trvalého pobytu ve smyslu § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel,
nájemce jednoznačně identifikovaný v nájemní smlouvě.

4. Objekt v majetku svěřenského fondu
Občan hlásí změnu trvalého pobytu, za tím účelem předloží nájemní smlouvu, kde je jako
pronajímatel uveden svěřenský fond (smlouva je podepsána svěřenským správcem). Je
možné přihlášení k trvalému pobytu na základě takové nájemní smlouvy? Kdo je oprávněn dát
souhlas k ohlášení změny místa trvalého pobytu a kdo je oprávněn v tomto případě rušit trvalý
pobytu? Komu ohlašovna oznámí změnu v počtu přihlášených osob?
Správce svěřenského fondu je osobou oprávněnou činit úkony související s ohlášením změny
místa trvalého pobytu, příp. k podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Povinnosti podle § 10 odst. 7 zákona o evidenci obyvatel by měla ohlašovna plnit vůči tomuto
správci.

5. Hlášení změny místa trvalého pobytu dítěte do 15 let, které má vydaný občanský
průkaz
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen mimo jiné prokázat totožnost
občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem,
který je veřejnou listinou. V případě, že i občan mladší 15 let, u kterého je ohlašována změna
místa trvalého pobytu, je držitelem platného občanského průkazu, musí být tento občanský
průkaz při prokazování totožnosti předložen. Existenci občanského průkazu ohlašovna ověří
v základním registru obyvatel prostřednictvím formuláře ZRO01 – Výpis údajů z registru
obyvatel, popř. využitím formuláře M27 – Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do
AISEO.

6. Hlášení změny místa trvalého pobytu jinou osobou
Občan trval na přihlášení své matky na základě ověřeného podpisu na přihlašovacím lístku
(majitelem nemovitosti byl on). V § 10 odst. 11 zákona č. 133/2000 Sb. je ale uvedeno, že
změnu může ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně
ověřenými podpisy. Je tedy možné učinit změnu trvalého pobytu i na základě ověřeného
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podpisu na přihlašovacím lístku nebo jedinou možností je, že občan přinese zvláštní plnou
moc, kde bude ověřený podpis jak zmocnitele, tak i zmocněnce?
Podle § 10 odst. 11 zákona o evidenci obyvatel „za občana může změnu místa trvalého pobytu
ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo
jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.“
Zákon stanoví podmínky pro ohlášení změny místa trvalého pobytu v zastoupení pověřeným
zmocněncem. Vždy musí být předložena zvláštní plná moc s úředně ověřenými podpisy.
V případě, že občan nepředloží zákonem stanovené podklady a trvá na provedení úkonu
ohlášení změny místa trvalého pobytu, postupuje ohlašovna podle § 10 odst. 9 zákona
o evidenci obyvatel: „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.“

7. Hlášení změny místa trvalého pobyte osobou starší 15 let, která pro svůj
zdravotní stav není takového úkonu schopna
Na ohlašovnu se dostavila matka „dítěte“, kterému je 17 let. „Dítě“ má platný občanský průkaz.
V kolonce „svéprávnost“ je uvedeno „bez omezení“. „Dítě“ je neschopné provádět jakékoliv
úkony. Lze toto dítě přihlásit bez rozhodnutí soudu, že matka může za toto dítě provádět
veškeré úkony v plném rozsahu?
Ustanovení § 10 odst. 10 zákona o evidenci obyvatel stanoví, že „Za občana mladšího 15 let
ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě
svěřeno do péče rozhodnutím soudu. 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.“
V odstavci 11 je potom stanoveno, že „Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit
člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím
pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.“
V daném případě se jedná o 17letého občana, který již změnu místa trvalého pobytu ohlašuje
sám, pokud k provedení tohoto úkonu není omezen. Matka by v daném případě musela
postupovat ve smyslu výše citovaného ustanovení § 10 odst. 11 zákona o evidenci obyvatel,
tzn. předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřenými podpisy.

8. Hlášení změny místa trvalého pobytu na základě nájemní smlouvy, následně
zpochybněné vlastníkem nemovitosti
Majitel nemovitosti z výpisu z informačního systému o osobách přihlášených k trvalému pobytu
zjistil, že je v jeho domě hlášena k trvalému pobytu osoba, kterou nezná a která v jeho domě
prokazatelně nebydlí. Následně podal žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Účastník, jehož trvalý pobyt má být zrušen, se řízení nezúčastnil, neboť se mu nepodařilo
doručovat. Správní orgán z přihlašovacího lístku zjistil, že tato osoba na ohlašovně předložila
nájemní smlouvu uzavřenou s majitelem nemovitosti. Při ústním jednání žadatel správnímu
orgánu uvedl, že žádnou nájemní smlouvu s touto osobou neuzavřel a pokud byla na
ohlašovně předložena, je jeho podpis na ní zfalšovaný.
Byl-li zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu občana proveden na základě neplatných
nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, ukládá
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zákon o evidenci obyvatel v ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) ohlašovně povinnost rozhodnout
o zrušení údaje o adrese místa trvalého pobytu ve správním řízení zahájeném z moci úřední
(§ 18 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel). Řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu
z důvodu jeho zápisu na základě padělaných dokladů proto není řízením na návrh oprávněné
osoby, ale příslušná ohlašovna jej zahájí, jakmile se o uvedeném zákonném předpokladu
dozví. Má-li ohlašovna pochybnost o správnosti vedených údajů v AISEO, má možnost vyzvat
občana k součinnosti a ten má s ohledem na § 8a zákona o evidenci obyvatel povinnost na
tuto výzvu předložit příslušnému správnímu úřadu požadované doklady nezbytné pro ověření
správnosti zapsaných údajů (v tomto případě nájemní smlouvu). Neučiní-li tak, dopouští se
přestupku podle § 17d písm. a) zákona o evidenci obyvatel, za který mu lze uložit pokutu do
25 000 Kč.

9. Hlášení změny místa trvalého pobytu osoby s omezenou svéprávností
Podle § 10 odst. 10 zákona o evidenci obyvatel 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.
Občanský zákoník v § 480 odst. 1 písm. a) uvádí, že bez souhlasu opatrovnické rady nesmí
opatrovník rozhodnout o změně bydliště opatrovance.
Podle § 482 odst. 2 téhož zákona není-li zvolena opatrovnická rada a není možný ani postup
podle odstavce 1, schvaluje opatření opatrovníka stran opatrovance nebo jeho jmění namísto
opatrovnické rady soud.
Je nutné rozlišovat institut „adresy místa trvalého pobytu“ podle ust. § 10 odst. 1 zákona
o evidenci obyvatel, který má pouze evidenční charakter, a institut „bydliště“ podle § 80
občanského zákoníku, který odpovídá faktickému pobytu fyzické osoby. Souhlas opatrovnické
rady (příp. soudu) pro účely změny adresy místa trvalého pobytu opatrovance se v těchto
případech nevyžaduje.

10. Posuzování platnosti nájemní smlouvy ohlašovnou
Nájemní smlouva není veřejnou listinou a platná právní úprava úřední ověření podpisů na
nájemní smlouvě nevyžaduje. Nájemní smlouvu ohlašovna zkoumá, aby zjistila platnost
smlouvy a splnění podmínky oprávněnosti užívání nemovitosti podle § 10 odst. 6 písm. c)
zákona o evidenci obyvatel, tedy aby zjistila, zda je osoba ohlašující změnu místa trvalého
pobytu osobou oprávněnou z předložené nájemní smlouvy a zda je oprávněnou osobou
rovněž pronajímatel nemovitosti. Ohlašovna musí postupovat v souladu se základními
zásadami činnosti správních orgánů, vyjádřenými v ustanovení § 2 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a svoji pravomoc uplatňovat pouze k těm
účelům a v takovém rozsahu, v jakém jí byla zákonem svěřena.
Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel se o úkonech souvisejících s ohlášením
změny místa trvalého pobytu uskuteční záznam na přihlašovacím lístku. Tímto úkonem je
rovněž předložení nájemní smlouvy dokládající oprávněnost užívání nemovitosti za účelem
ohlášení změny místa trvalého pobytu občana. Ve vztahu ke shora uvedenému a za situace,
za níž není ohlašovna oprávněna vyžadovat na nájemní smlouvě úřední ověření pravosti
podpisů, uvádí ohlašovna formou záznamu na přihlašovacím lístku podstatné náležitosti
nájemní smlouvy, případně připojuje kopii nájemní smlouvy k přihlašovacímu lístku. Ohlašovna
je v těchto případech schopna doložit, na základě jakých podkladů byl občan na adresu místa
svého trvalého pobytu přihlášen.
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Vlastníkovi objektu je navíc v souladu s ustanovením § 10 odst. 7 věty druhé zákona o evidenci
obyvatel oznámena změna v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu a údaje o oprávněné
osobě (právnické osobě).

11. Tisk přihlašovacího lístku
Zákon o evidenci obyvatel hovoří o tom, že občan při ohlášení změny místa trvalého pobytu
vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
S ohledem na dikci zákona o evidence obyvatel se MV domnívá, že vyplnění přihlašovacího
lístku by mělo být učiněno občanem, který změnu místa trvalého pobytu ohlašovně hlásí,
nikoliv ohlašovnou (tisk vyplněného lístku tedy nedoporučuje).

12. Oznamovací povinnost vůči vlastníku objektu
Na základě § 10 odst. 7 věty druhé zákona o evidenci obyvatel je ohlašovna povinna oznámit
vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby
podle odst. 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny, kdy ohlašovna uvede jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby. Zda ohlašovna tuto povinnost
učiní ústně (v případě, že se vlastník/spoluvlastník objektu nebo jeho vymezené části
k trvalému pobytu přihlašuje či je přítomen a dává na přihlašovací lístek pouze souhlas
k přihlášení) a nechá si tuto skutečnost potvrdit podpisem, příp., zda tuto skutečnost sdělí
písemně a doporučeně do vlastních rukou, je na jejím zvážení. Oba typy sdělení by nicméně
měly, co se týče obsahové stránky, zahrnovat údaje o jménu, příp. jménech, příjmení a datu
narození oprávněné osoby a změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné
osoby. Původní počet přihlášených osob se neuvádí.

13. Výpis z AISEO a potvrzení do ciziny – uvádění „adresa úřadu“
Vydávání potvrzení pro uplatnění práva v cizině podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 15a zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo ust. § 5a zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, přísluší obcím, krajům,
hlavnímu městu Praha a městským částem. Z uvedeného důvodu tak bylo v minulosti
vyžádáno stanovisko přímo od Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra,
který je k vydávání výkladových stanovisek vztahujících se k citovaným zákonům věcně
příslušný.
Na základě předloženého stanoviska lze konstatovat, že obec, kraj, hlavní město Praha
a městské části tak vydávají potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že
právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy. Potvrzované
údaje by tak měly být zpravidla známy z její činnosti, resp. z její místní znalosti. O tom svědčí
i důvodová zpráva k předmětnému ustanovení (k nalezení na www.psp.cz), ve které se uvádí,
že obec „nebude provádět další šetření těchto skutečností, ale potvrdí jen ty, které jsou jí
známé.“ Pokud tedy úřední osoba ze své činnosti ví, že jí potvrzované údaje odpovídají
skutečnosti, potvrzení provede bez dalšího. Domníváme se, že je-li předmětem žádosti
potvrzení o tom, že adresa místa trvalého pobytu je shodná s adresou sídla úřadu, není
potvrzení tohoto údaje pro orgány cizího státu v rozporu s právními předpisy.
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K poskytování údajů z AISEO je nutné podotknout, že s účinností zákona č. 456/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, tzn. od 1.6.2017,
je v souladu s ust. § 8 zákona o evidenci obyvatel poskytován nově právě i údaj o tom, že se
jedná o adresu sídla ohlašovny.

14. Zánik užívacího práva v případě, že toto bylo odvozeno od souhlasu oprávněné
osoby
Souhlas je odvolán nejpozději podáním návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

15. Zákaz pobytu a jeho vyznačení v AISEO
Formuláře pro zápis trestu zákazu pobytu a pro zápis změny byly zpřístupněny pro soudy (byla
nastavena nová funkcionalita – zápis zrušení rozhodnutí, kterým byl zákaz pobytu uložen).

16. Poskytování údajů osob, které byly před pozbytím českého státního občanství
vedeny v AISEO
V AISEO jsou osoby, které pozbyly SO ČR, vedeny pouze vazebně. Nelze tedy jejich údaje
poskytnout.
Jedná se o obdobný případ tomu, kdy jsou poskytovány občanovi všechny historické údaje
k němu vedené. V případě, že těmito údaji územní samosprávný celek, který předmětnou
žádost vyřizuje, nedisponuje, musí být žádost zaslána na Ministerstvo vnitra, které prověří
skutečnosti týkající se požadovaných údajů, kterými disponuje, a připraví výpis o poskytnutí
údajů z AISEO.
Součástí AISEO jsou i údaje historické, přičemž ne všechny jsou obsaženy v počítačově
vedené databázi; při naplňování této evidence počátkem 90. let minulého století byly zaváděny
pouze aktuální údaje týkající se občanů, nikoli údaje historické, tj. např. údaje o předchozích
TP. Takové údaje jsou pak poskytovány z manuálně vedených evidencí. Evidence
přihlašovacích lístků k TP, spravovaná Ministerstvem vnitra, sestává z tiskopisů datovaných
od konce roku 1952. Výsledný výpis pak musí být kompilátem údajů evidovaných v počítačové
databázi a údajů čerpaných z manuálně vedených zdrojů.

17. Společenství vlastníků bytových jednotek a podání návrhu na zrušení údaje
o místu trvalého pobytu
Společenství vlastníků bytových jednotek není osobou oprávněnou podle ust. § 10 odst. 6
zákona o evidenci obyvatel k podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. SVJ bylo
zřízeno pouze ke správě společných částí nemovitosti a není tedy oprávněno zasahovat do
práv vlastníků bytů.
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18. Odstranění objektu, v němž je nahlášena doručovací adresa
Občan bude mít doručovací adresu v AISEO evidovánu do doby, než si sám neohlásí její
změnu, případně ji nezruší.

19. Doručovací adresa, která neodpovídá faktickému stavu
Zákon o evidenci obyvatel neumožňuje doručovací adresu zrušit. Zřídit, případně zrušit
doručovací adresu, lze podle ustanovení § 10b zákona o evidenci obyvatel pouze na žádost
občana, jehož se týká.

20. Faktické neužívání objektu – splnění podmínky pro zrušení údaje o místu
trvalého pobytu
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29.10.2008, č.j. 3 As 38/2008-82, „Slovo
„neužívá-li“ (po zániku užívacího práva k bytu) byt je třeba vyložit ve smyslu faktické realizace
práva na bydlení. Jestliže stěžovatel dlouhodobě v bytě nebydlí, tedy nevyužívá svého práva
na bydlení, pak byt, k němuž nemá právo nájmu, neužívá ani v rámci práva na bydlení. Zákon
o evidenci obyvatel akceptuje faktický stav, bez ohledu na to, proč občan právo na bydlení
nerealizuje (nevyužívá).“
Ministerstvo vnitra v této věci dále odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Ostravě, č.j. 22
Ca 292/2009-57, z něhož lze vyvodit, že i v případech, kdy nelze hovořit o dobrovolném
neužívání objektu nebo jeho vymezené části, je tato podmínka pro zrušení údaje o trvalém
pobytu občana splněna. Je tedy toho názoru, že žádosti o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu lze vyhovět i v případě, kdy je občanovi např. nařízena dlouhodobá ústavní léčba.
Krajský úřad Zlínského kraje doporučuje v těchto případech postupovat obezřetně,
s přihlédnutím k okolnostem každého konkrétního případu.

21. Získání počtu dětí narozených v konkrétním roce z okolních obcí – pro potřeby
plánování počtu míst ve škole
Podle § 5 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel je obec a obecní úřad uživatelem údajů
o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. p)
a q), 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.
Obec tak může ve smyslu výše uvedeného ustanovení využívat z agendového informačního
systému evidence obyvatel (či prostřednictvím Portálu veřejné správy) pouze údaje
o obyvatelích, kteří mají v obci trvalý pobyt.
V případě plánování míst ve škole musí počty dětí poskytnout obce, jejichž děti budou do této
školy umístěny.
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22. Získání údajů o cizincích žijících v obci
V registru obyvatel 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
https://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/jjqjqih/agendy/13721_docDesc.pdf), a na webových
stránkách Ministerstva vnitra (adresa 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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