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Doplnění výstupu formuláře M64 Poskytnutí údajů z agendového informačního systému
evidence obyvatel podle adresy objektu o název úřadu - sdělení
Podle § 10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, je ohlašovna
povinna sdělit 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.
K naplnění výše uvedeného ustanovení lze využít v prostředí CzechPoint@office, agendě
ohlašovny, formulář M64 - Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence
obyvatel podle adresy objektu, který vygeneruje potřebné údaje, týkající se osob s trvalým
pobytem, odpovídající adrese objektu. Ve výpisu je uveden rozsah údajů odpovídající
ustanovení § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel.
Uvedený výpis obsahuje vedle údajů o žadateli, adrese objektu a seznamu osob (v rozsahu
jméno, příjmení, datum narození) i údaj o zpracovateli, datu a času zpracování.
Zpracovatelem je konkrétní pracovník, který výpis vyhotovil. Vzhledem k tomu, že formulář
neobsahoval informace o orgánu, který výpis vydal, byla na začátku tohoto roku do výpisu
přidána položka „Vystavil“, vztahující se k orgánu (úřadu), který výpis vyhotovil. Poskytnutí
údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel ohlašovnou je vykonáváno
orgánem (úřadem) v rámci přenesené působnosti. Původní nastavení formuláře tomuto
požadavku nevyhovovalo a ve výpisu se propisoval název obce. Tento problém byl vyřešen
následující úpravou.
Vzhledem k variabilitě označení úřadů (Obecní úřad, Městský úřad, Magistrát města, Úřad
městyse, Úřad městské části, Úřad městského obvodu) a různého skloňování názvů
konkrétních úřadů nebylo možné, aby se název úřadu, který výpis vyhotovil, automaticky
generoval. Pracovník, který výstup zpracovává, musí vybrat z nabízených výše
uvedených možností správné označení úřadu a doplnit název úřadu ve správném
tvaru. Tento údaj není vyplňován přímo ve formuláři, ale až v závěru práce přímo na výpisu.
Pokud bude zpracovatel předávat výstup žadateli, doplněný výstup vytiskne, podepíše a
označí razítkem úřadu.
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Postup doplnění výpisu o název úřadu je uveden v příloze tohoto dopisu. Samotný postup při
práci s formulářem M64 (popis funkcionalit) lze nalézt v materiálu zpracovaném
Ministerstvem vnitra „Postup při zápisu údajů do AIS EO ohlašovnami“, který byl pod č. j.
MV-137301-5/SC-2014 rozeslán dne 15. 12. 2014 na krajské úřady a který je také
publikován na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
Žádáme Vás touto cestou o informování jednotlivých úřadů ve Vašem správním
obvodu o doplnění formuláře M64 o název úřadu který výpis vystavil a současně
poskytnutí přílohy, jak správně postupovat při doplnění výpisu.
V souvislosti s poskytováním údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
podle adresy objektu, dodáváme, že výše poplatku vztahující se k vyhotovení výstupu
pomocí výpočetní techniky se řídí přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
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 je
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další
i započatou stránku a to v případě, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně
počítače. Poplatek je příjmem obce.
Současně dodáváme, že podle zákona o evidenci obyvatel, žádá o poskytnutí údajů vlastník
nemovitosti. V této souvislosti je připomínána skutečnost, že příslušným ohlašovnám je
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, doporučeno důsledně dbát na ochranu poskytnutých osobních údajů a žadatele
v tomto ohledu řádně poučit.
Připomínáme, že podle § 12a zákona o evidenci obyvatel, vlastník objektu není povinen
dokládat ohlašovně při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj
o místě trvalého pobytu na adrese objektu, vlastnické právo, pokud si existenci tohoto práva
může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
Upravený formulář bude do produkčního prostřední CzechPoint@office nasazen dne
19. 12. 2018.

JUDr. Drahoslava Pečinková
vedoucí oddělení

Vyřizuje:

Mgr. Dana Jesenská
ministerský rada
tel. č.: 974 817 216
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Rozdělovník:
Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
Magistrát hlavního města Prahy
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