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1. ÚVOD 

 

1.1. ZADÁNÍ 

1.1.1. Projekt 
 

Tato analýza je vyhotovována v rámci projektu „Integrace ARES se systémem ZR“ 
spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU, který Ministerstvo financí České 
republiky realizuje v rámci Výzvy č. 07 Integrovaného operačního programu, do 
prioritní osy 1a a 1b – Modernizace veřejné správy a oblasti podpory 1.1a a 1.1b – 
Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě v souvislosti s realizací systému 
základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

1.1.2. Veřejná zakázka 
 

Analýza je zpracována po vyhodnocení zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby s názvem „Právní služby projektu Integrace ARES se 
systémem ZR“ a na základě následně uzavřené Smlouvy o poskytování právních služeb, 
č. smlouvy MF: 332/071/2011, uzavřené dne 11.7.2011. 
 

1.2. ÚČEL ANALÝZY 

1.2.1. Pasportizace legislativy a zhodnocení stavu 
 
Účelem této analýzy je především provedení pasportizace legislativy související 
s informačním systémem ARES, se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 
v platném znění a provedení zhodnocení stavu informačního systému ARES de lege 
lata. 

1.2.2. Následná analýza 
 
Analýza současného stavu ARES ve vazbě na existující legislativu a analýza legislativou 
stanovených vazeb ARES na poskytovatele a příjemce dat a služeb ARES je přípravou a 
jedním z podkladů pro zpracování následné analýzy s názvem „Zhodnocení možných 
dopadů zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákona č. 227/2009 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
na ARES včetně konkrétních doporučení k případným úpravám ARES nebo související 
legislativy.“ 
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2. ARES – VYMEZENÍ A PASPORTIZACE LEGISLATIVY 

 

2.1. VYMEZENÍ ARES 
 
Historie ARES 
 
Komise vlády ČR pro státní informační systém byla koordinačním orgánem pro státní 
informační systémy a byla zřízena vládou ČR usnesením č. 13/1991. Komise schválila 
řadu dokumentů a projektů a mezi nimi v roce 1992 i návrh na zřízení Registru 
ekonomických subjektů (RES) ČR jehož základní entita tzv. hospodářský subjekt, byla 
zahrnuta již v návrhu řešení Státního informačního systému (SIS).  
SIS se týkaly následující usnesení vlády ČR: 
 

109/1991 Zásady státní politiky ČR v oblasti informatizace 
208/1991 Návrh řešení státního informačního systému ČR 

78/1992 Zpráva o činnosti Komise vlády ČR pro státní informační systém a 
statut členů 

367/1992 Koncepce rozvoje veřejných informačních služeb v ČR  
409/1992 Standardy pro státní informační systém ČR – Informační 

technologie. Statut Komise vlády ČR pro SIS 
470/1992  Pravidla pro zadávání zakázek pro SIS 

 
Komise vlády ČR pro SIS pověřila metodickým a odborným vedením projektu RES 
Český statistický úřad, který se stal také zadavatelem zakázky. 
V červenci 1992 byla vypracována studie firmou PVT, a.s. kde jsou definovány cíle pro 
RES - vytvořit nadrezortní registr, který bude obsahovat základní údaje o 
ekonomických subjektech a poskytovat je daňovému systému (dále jen „ADIS“) za 
účelem zabránění daňových úniků ekonomických subjektů. 
Jako zdrojové registry byly zvoleny: 
 

1. RŽP (Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu ČR);  
2. OR (Ministerstvo spravedlnosti), 
3. Registr organizací (Federální statistický úřad, Český statistický úřad, Štatistický 

úrad Slovenskej republiky) 
 
Zadání pro specifické úpravy projektu RES a provedení porovnání zdrojových registrů 
pro potřeby daňového systému bylo Ministerstvem financí realizováno v letech 1993 – 
1994.  
 
Český statistický úřad začal používat informační systém RES pro registraci 
ekonomických subjektů.  
 
Z důvodu odlišení různých funkcionalit informačních systémů začalo v roce 1994 
Ministerstvo financí používat název Administrativní registr ekonomických subjektů 
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(dále jen „ARES“). ARES je od této doby vyvíjen a provozován na Ministerstvu financí 
pro účely kontroly daňových subjektů. Princip funkce ARES spočívá ve sběru údajů o 
ekonomických subjektech z dostupných informačních systémů a registrů (agendové IS). 
Údaje ze zdrojových registrů procházejí základními vstupními kontrolami a převody na 
potřebný vstupní formát a nahrávají se do databází zdrojových registrů v ARES. Dále 
se provádějí konverze na společné číselníky a vlastní sehrání dat do společné databáze, 
která obsahuje pouze základní identifikační údaje a alokační údaje o ekonomických 
subjektech a v nich angažovaných osobách a jejich vazby.  
 
Funkčnost ARES se vyvíjela v čase v závislosti na rozvoji informačních technologií, 
budování infrastruktury resortu Ministerstva financí a konkrétních potřebách uživatelů 
ARES. V první fázi byl vytvořen dávkový systém pro pouhé vytváření kontrolního 
souboru ekonomických subjektů pro potřeby ADIS, postupem času se přešlo na 
interaktivní přístup do ARES, kdy již v roce 1997 bylo zvoleno řešení založené na WEB 
technologiích a tenkém klientu, což se zúročilo v roce 1999, když přišlo rozhodnutí 
vedení Ministerstva financí o zpřístupnění veřejné části údajů ARES prostřednictvím 
veřejného Internetu (na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím). V současné době je ARES využíván v resortu Ministerstva financí nejen 
ke kontrole pořízených údajů, ale už i k automatizovanému předvyplňování formulářů 
některých informačních systémů, kde na obsluze je ponechána pouze možnost kontroly 
a opravy nabídnutých údajů (například pro potřeby systému Centrální evidence dotací z 
rozpočtu). 
 
Administrativní registr ekonomických subjektů (dále jen “ARES“) je informačním 
systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Jako takový je 
ARES pod identifikátorem č. 48 registrován i v Informačním systému o informačních 
systémech veřejné správy, zřízeném v souladu s ustanovením zákona č. 365/2000 Sb., 
v platném znění a provedeném též vyhláškou Ministerstva informatiky č. 528/2006 Sb., 
v platném znění. (viz. https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/Applets/DefaultSSL.aspx).   
 
Provozovatelem i správcem informačního systému ARES je Ministerstvo financí České 
republiky, které tak v souladu s § 3 odst. 8 zákona č. 365/2000 Sb., v platném znění, 
zajišťuje ochranu a bezpečnost informací, se kterými je prostřednictvím ARES 
nakládáno. Dodavatelem softwarového řešení ARES je společnost Asseco Central 
Europe, a.s., se sídlem Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9, IČO: 270 74 358. 
 
ARES jako informační systém není přímo zřízen konkrétním právním předpisem, jeho 
role je však nepřímo definována širším okruhem právních předpisů, které stanoví 
povinnosti konkrétním subjektům státní správy, avšak blíže nevymezují způsob jejich 
splnění. Jedná se především o následující zákonnou úpravu: 
 
- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Uvedený zákon nahradil 

původní zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Na základě uvedeného 
zákona (§ 57 a § 58) jsou orgány veřejné moci a ostatní definované osoby povinny 
poskytovat údaje na základě žádosti správce daně. Správce daně pak využívá ARES 
v rámci vyhledávací činnosti definované § 78 daňového řádu (zejména v rámci 
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ověřování úplnosti evidence a registrace daňových subjektů a zjišťování příjmů a 
dalších skutečností pro zjištění daňové povinnosti). 

 
- Zákon č. 320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, v platném znění. Kontrolovanými osobami ve smyslu zákona o 
finanční kontrole jsou rovněž právnické nebo fyzické osoby – žadatelé o veřejnou 
finanční podporu či zapojené do systému řízení nebo využívání prostředků 
Evropské unie. Kontrolující orgány pak mají v rámci své kontrolní činnosti 
analyzovat a vyhodnocovat údaje z informačních systémů (zejm. § 6 odst. 1 písm. 
e). 

 
- Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Zákon nahradil 
původní zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti. Předpis (zejména v § 30 a násl.) mimo jiné ukládá Ministerstvu 
financí různé povinnosti při zpracování a předávání informací v rámci prováděné 
analýzy údajů získaných při jeho činnosti. 

 
- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zákon č. 

139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, v platném znění. 
Předpisy stanovují povinnosti zadavatelů k ověřování některých skutečností stran 
hodnoty příjmu dle koncesní smlouvy, resp. dopadů přijímaných závazků ve veřejné 
zakázce na ekonomickou situaci žadatele. 

 
- Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v platném znění 

stanoví určité povinnosti při výkonu činností Generálního finančního ředitelství, při 
kterých je ARES využíván (např. § 4a odst. 1 písm. c) a písm. i). Na základě 
uvedeného zákona vykonává vyhledávací činnost i Ministerstvo financí (§ 11 písm. 
b). 

 
- Zákon č. 85/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění zakotvuje ve 

svém § 9 obecnou povinnost ministerstev a jiných správních úřadů poskytnout 
údaje, které tyto úřady získávají nebo shromažďují, Českému statistickému úřadu. 
Český statistický úřad může přitom požadovat rovněž údaje daňové a celní povahy. 

 
Rámec fungování ARES nepřímo vymezuje i zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, když stanoví kategorie informací, které nelze 
zveřejnit (Ochrana utajovaných informací, Ochrana obchodního tajemství, Ochrana 
důvěrnosti majetkových poměrů). Možnost povinných subjektů zveřejňovat informace 
prostřednictvím ARES není upravena ani přímo realizována. Obdobným korekčním 
způsobem působí na ARES zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění, a to především vymezením pravidel pro zpracování osobních údajů a 
jejich předávání.  
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2.2. ZDROJE ARES A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 
 

Prostřednictvím ARES jsou zpřístupňovány informace sdružené z mnoha registrů a 
jiných informačních systému veřejné správy, a to jednak informace veřejně přístupné 
(dále jen „veřejné informace ARES“) a jednak informace přístupné jen určitým 
subjektům veřejné správy (dále jen „neveřejné informace ARES“). 
 
ARES pak čerpá údaje: 
 
- ze zdrojového registru resp. informačního systému bez zvláštních zákonných 

oprávnění vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupné údaje (seznamy); nebo 
 
- čerpá údaje ze zdrojového registru resp. informačního systému na základě 

oprávnění Ministerstva financí získávat dané údaje na základě konkrétního 
zákonného zmocnění. 

 
Přehled zdrojových registrů a jiných informačních systémů ARES včetně uvedení 
příslušných právních předpisů, které regulují předmětné registry a informační systémy, 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu – „Zdroje ARES“. 
 
 

2.3. INFORMACE ARES 
 
Rozčlenění informací na veřejné a neveřejné informace ARES je dáno základní 
zákonnou či podzákonnou úpravou příslušných registrů, ze kterých ARES čerpá (viz. čl. 
2.2 výše). Příslušné právní předpisy určují v jakém rozsahu jsou registry veřejným 
seznamem, a které údaje zveřejňovány být nesmí.  
 

2.3.1. Veřejné informace ARES 
 

Většinu zdrojových registrů ARES příslušné právní přepisy označují jako veřejné 
seznamy nebo jako veřejně přístupné rejstříky. Pokud jsou veřejné informace v ARES 
uváděny, děje se tak v mezích zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platných zněních. 
Mezi typicky zveřejňované údaje se řadí: identifikační číslo, obchodní firma (název), u 
právnických osob a organizačních složek státu sídlo, u fyzických osob místo podnikání, 
územní identifikace sídla a místa podnikání, poštovní adresa, popřípadě 
telekomunikační spojení, předmět podnikání nebo jiné činnosti, právní forma, datum 
vzniku právnické osoby a organizační složky státu; u fyzické osoby datum vydání 
povolení nebo dokladu o registraci nebo zápisu opravňujícího ji k podnikání, datum a 
příčinu zániku právnické osoby a organizační složky státu; u fyzické osoby datum a 
příčinu zániku oprávnění podnikat, kategorie velikosti ekonomického subjektu (viz. 
např. registr ekonomických subjektů, § 20 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
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statistické službě, v platném znění) resp. údaje specifické pro daný okruh úpravy (např. 
Rejstřík veřejných zdravotnických zařízení, § 28 odst. 2 zákona č. 245/2006 Sb., o 
veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, v platném znění). 

 
U některých zdrojových registrů ARES příslušné právní předpisy přímo nestanoví 
veřejnost příslušných informací, přičemž volbu zveřejnění ponechávají u taxativně 
vymezených údajů na určených orgánech státní správy. Tyto orgány pak příslušné údaje 
povětšinou zveřejňují (např. registr plátců daně z přidané hodnoty, § 95 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; registr plátců spotřební daně, 
§ 41 odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění atd.) 

 

2.3.2. Neveřejné informace ARES 
 

Neveřejné údaje jsou taxativně vymezeny v právních předpisech upravujících zdrojové 
registry ARES. Typicky nezveřejňovaným údajem je rodné číslo fyzických osob a 
ekonomické ukazatele (viz. např. registr ekonomických subjektů, § 20 odst. 2  písm. k) 
až t) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění; živnostenský 
rejstřík, § 60 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném 
znění; registr církví a náboženských společností, § 17 odst. 2 zákona č. 3/2002 Sb., o 
svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, 
v platném znění; účelový registr organizací systému ARIS atd.). 
 
Za neveřejné informace ARES je třeba považovat i případná vnitřní data ARES vzniklá 
zpracováním dat zdrojových registrů, jde-li o zpracování neveřejných informací takto 
zákonem vymezených. 
 
 

2.4. UŽIVATELÉ ARES 
 
Okruh uživatelů je předurčen výše uvedeným rozdělením informací ARES na veřejné či 
neveřejné, a lze jej klasifikovat takto: 
 

2.4.1. Veřejnost 
 

Vzhledem k tomu, že ARES není provozován pro plnění povinností povinného 
subjektu vůči veřejnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, ani pro plnění jiným právním předpisem stanovených 
povinností k zveřejnění údajů, je poskytování veřejných informací ARES prováděno na 
základě uvážení provozovatele, tedy Ministerstva financí České republiky. Přístup 
veřejnosti k veřejným informacím ARES je umožňován bezplatně. 
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2.4.2. Orgány veřejné správy 
 

ARES je ve značné míře využíván především soustavou územních finančních orgánů, 
konkrétně Generálním finančním ředitelstvím a jednotlivými finančními ředitelstvími 
zřízenými na základě zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v 
platném znění. Uvedené orgány využívají ARES především pro plnění kontrolních a 
vyhledávacích činností dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. ARES 
je využíván i přímo Ministerstvem financí.  
Obdobným způsobem je ARES využíván ze strany celní správy, zejména Generálním 
ředitelstvím cel při plnění kontrolní činnosti dle zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě 
České republiky, v platném znění. 
 
ARES také předává data do Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR), jež je opět 
využíván Generálním finančním ředitelstvím, resp. dalšími územními finančními orgány 
(pouze vybraný okruh údajů CEDR je veřejnou informací ARES). Dále se ARES 
využívá pro kontrolu identifikačních údajů subjektů v dotačních programech dle 
rozpočtových pravidel. Jako kontrolní zdroj je ARES využíván rovněž informačními 
systémy Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, České 
národní banky, orgány činnými v trestním řízení, NBÚ, NKÚ, BIS…atd. Mimořádné 
dávkové výstupy z ARES jsou též využívány pro kontrolu datových fondů různých 
informačních systémů orgánů veřejné správy. 

 
 

2.4.3. Administrátor ARES 
 
Administrátor má přístup k správcovským aplikacím ARES, prostřednictvím kterých je 
možno spravovat přístupy, kontrolovat uživatele, kontrolovat dotazy, nastavovat počty 
povolených dotazů externím odběratelům informací ARES dle IP adresy, prohlížet 
logy, vystavovat upozornění pro uživatele či informovat pravidelné odběratele o 
plánovaných odstávkách pomocí emailu. 
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3. ZÁKLADNÍ REGISTRY – VYMEZENÍ  A PASPORTIZACE 
LEGISLATIVY 

 
 

3.1. OBECNÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

 

3.1.1. Základní vymezení 
 

Zejména za účelem odstranění nejednotnosti a roztříštěnosti vedení základních 
informačních systémů veřejné správy došlo v rámci strategie eGovermentu v České 
republice k přijetí legislativního rámce pro zavedení nového konceptu informačních 
systémů veřejné správy - systému základních registrů. Mimo motivu ujednocení a 
zpřehlednění dat jednotlivých informačních systémů je vedoucím motivem rovněž 
ochrana údajů vedených o jednotlivých osobách a jejich anonymizace za použití 
bezvýznamových identifikátorů, zamezujících nežádoucímu sloučení dat jednotlivých 
databází. Další principy a důvody zavedení konceptu základních registrů jsou podrobně 
definovány v materiálech zveřejňovaných na oficiálních webových stránkách Správy 
základních registrů – www.szrcr.cz. 
 
Legislativní rámec základních registrů je tvořen především zákonem č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, v platném znění, který v celku nabyl účinnosti dne 1.7.2010 
(dále jen „zákon o základních registrech“). 
  
Zákon o základních registrech zavádí následující čtyři nové informační systémy veřejné 
správy – základní registry (dále jen „ZR“): 
 
- základní registr obyvatel (dále jen „ROB“) 
 
- základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 

moci (dále jen „ROS“) 
 

- základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RUIAN“) 
 

- základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (dále jen 
„RPP“) 

 
Přístup k údajům v ZR je možný pouze z jiného ZR, nebo z agendového informačního 
systému a to pouze prostřednictvím nově zavedeného informačního systému veřejné 
správy. 
 
Zákon o základních registrech zavádí pojem referenční údaj vedený v základním 
registru – k referenčním údajům, které jsou vždy považovány za správné, dokud není 
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prokázán opak či namítána oprávněná pochybnost. Na princip správnosti referenčního 
údaje ZR pak navazuje též princip ochrany dobré víry osoby využívající referenční údaj. 
Právě v existenci těchto principů tkví další odlišnost od naprosté většiny dosud 
existujících informačních systémů veřejné správy. 
 
Ne všechny údaje vedené v základním registru jsou pak určeny jako referenční. Do této 
kategorie patří zejména provozní údaje základního registru a většina údajů z RUIAN. 
 

3.1.2. AIFO 
 

Jak je již uvedeno výše, spolu se ZR je zákonem o základních registrech zaváděn i tzv. 
agendový identifikátor fyzické osoby (dále jen „AIFO“), neveřejný bezvýznamový kód. 
V rámci určitého okruhu činností veřejné správy je fyzická osoba identifikována vždy 
jen jedním AIFO. Každá fyzická osoba bude tak vedená v různých agendách veřejné 
správy pod jiným jedinečným AIFO, čímž se zabrání možnému zneužití osobních údajů 
mezi jednotlivými agendami, a to zejména nežádoucímu spojování databází jednotlivých 
agend. Pouze Úřad pro ochranu osobních údajů, který generuje tzv. zdrojový 
indetifikátor fyzické osoby (dále jen „ZIFO“ ), má možnost převádět AIFO osoby 
v jedné agendě na AIFO této osoby v jiné agendě. 
 
Spolu s ověřováním identifikace uživatelů ZR a jejich oprávnění čerpat ze ZR mají být 
zaváděné instituty garancí bezpečnosti osobních údajů fyzických osob, a to především 
v rámci orgánů veřejné správy. Jako bezpečnostní systém, který zajistí oprávněnost 
přístupu k referenčním údajům ZR na základě zákonného zmocnění v rámci 
příslušných agend jednotlivých orgánů veřejné správy bude pak sloužit RPP. V RPP 
jsou tedy uloženy údaje o oprávněnosti přístupu k údajům v ZR, přičemž tyto údaje 
vznikají v rámci procesu ohlášení a registrace agend veřejné správy (viz. odst. 3.1.3 
níže). Údaje o oprávnění orgánu veřejné správy k přístupu k neveřejným údajům  v ZR 
(ale i k jiným agendovým informačním systémům) mohou vzniknout pouze, pokud je 
takové oprávnění založeno příslušným právním předpisem. 

 

3.1.3. Ohlašování agend a ARES 
 
Jako základní předpoklad pro možnost orgánů veřejné správy využívat údaje ze ZR 
stanoví zákon o základních registrech povinnost ústředním správním úřadům ohlásit 
agendy ve své působnosti Ministerstvu vnitra. Po registraci ohlášení agendy jsou orgány 
veřejné moci uvedené v ohlášení agendy povinné do 30 dnů od její registrace oznámit 
svou působnost v agendě ministerstvu vnitra. 
 
V rámci ohlášení agendy pak ohlašovatel agendy eviduje mimo jiné informační systémy 
v  seznamu informačního systému o informačních systémech veřejné správy (viz. čl. 2.1 
výše), do kterých mají orgány veřejné moci oprávněný přístup pro plnění této agendy. 
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Např. Ministerstvo financí tímto způsobem ohlašuje agendy definované právními 
předpisy uvedenými též v kapitole 2 výše a tedy ohlašuje oprávnění Ministerstva financí 
získat přístup k neveřejným informacím vedeným v jiných informačních systémech. 
Orgány veřejné moci při ohlášení své působnosti v agendě mimo jiné ohlašuje i potřebu 
a oprávnění využívání veřejných i neveřejných údajů z informačního systému ARES. 
 
Prováděcí právní předpis k zákonu o základních registrech, nařízení vlády č. 161/2011 
Sb., o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření 
podle § 64 až 68 zákona o základních registrech, v platném znění pak upravuje 
lhůty pro provedení ohlášení vybraných agend veřejné správy.  
 
Je zajímavé, že výše uvedené nařízení vlády č. 161/2011 Sb., v platném znění ve svém § 
9 stanoví v rámci ohlašování agend rovněž povinnost správci daňového informačního 
systému Generálního finančního ředitelství (Generální finanční ředitelství ani 
Ministerstvo financí nejsou agendovými místy). 
 
 

3.2. NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

 

3.2.1. Legislativní rámec 
 

Naplňování ZR údaji ze zdrojových agendových informačních systémů rámcově řeší 
zákon o základních registrech ve spojení s výše uvedeným prováděcím nařízením vlády 
č. 161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení 
opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech, v platném znění. 
 
Rozsah plnění ROS je dle § 65 odst. 4 zákona o základních registrech dán především 
rozsahem registrů a informačních systémů vedených jednotlivými agendovými místy, 
která jsou definována uvedeným nařízením č. 161/2011 Sb., v platném znění – seznam 
je přiložen k této analýze jako příloha č. 2. 
 
Přehled registrů a informačních systémů, ze kterých ROS prakticky čerpá, spolu 
s uvedením příslušných právních předpisů a určením osob, které příslušný systém 
eviduje, je uveden v tabulce „Rejstříky agendových míst jako zdroj pro ROS“, jež je 
přílohou č. 3 tohoto dokumentu. 
 
Příloha č. 3 uvádí zdroje, ze kterých bude prakticky čerpáno pro ROS, nicméně 
agendová místa vedou celou řadu dalších evidencí, seznamů, databáze a rejstříků, u 
kterých by mohlo čerpání údajů pro ROS přicházet v úvahu. Přehled takových 
případných zdrojů ROS je k tomuto dokumentu přiložen jako příloha č. 4. 

 
ROB naplňuje Ministerstvo vnitra a Policie České republiky (§ 19 ve spojení s § 64 
zákona o základních registrech) údaji z příslušných agendových informačních systémů 
(informačním systému evidence obyvatel, informačním systému evidence občanských 
průkazů, evidence cestovních dokladů, evidence cizinců, datových schránek).  
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Podrobnosti jsou rovněž stanoveny v nařízení vlády č. 161/2011 Sb., o stanovení 
harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o 
základních registrech, v platném znění. Zde je například stanovena povinnost správců 
informačních systémů, ze kterých budou naplněny jednotlivé ZR, ověřit správnost a 
úplnost údajů v nich vedených. Naplněním této povinnosti dojde ke změně některých 
údajů o adresách, fyzických osobách i právnických osobách v těchto informačních 
systémech. Správci informačních systémů, ze kterých bude vytvořen ROS, jsou 
tak povinni napravit situaci, kdy bylo v minulosti přiděleno dvěma různým 
právnickým osobám shodné IČO. IČO je přitom základním identifikátorem 
právnické osoby pro mnoho informačních systémů, tedy i ze strany ARES.  

 
 

3.3. PASPORTIZACE LEGISLATIVY K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM 

 

3.3.1. Základní právní předpisy 
 

Jak již uvedeno výše, je problematika ZR upravena především zákonem č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, v platném znění a doplňujícím provádějícím předpisem - 
nařízením vlády č. 161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu a technického 
způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech, 
v platném znění. 
 
Zákon o základních registrech dále v mnohém odkazuje na různé právní předpisy, které 
obsahují definice pojmů zákonem o základních registrech využívaných. Činí tak 
prostřednictvím systému mnoha odkazů a poznámek pod čarou. Přestože poznámky 
pod čarou nejsou závaznou částí právního předpisu, je jejich pomoc důležitá při 
provádění výkladu ustanovení zákona a vytvoření obrazu o provázanosti jednotlivých 
právních předpisů se zákonem o základních registrech. Přehledný seznam poznámek 
pod čarou je přiložen jako příloha č. 5 a mimo zákonná ustanovení na která je 
odkazováno obsahuje i uvedení definic jednotlivých pojmů zákonem o základních 
registrech využívaných. 
 

3.3.2. Související právní předpisy 
 
S ohledem na rozsah koncepční změny, kterou systém ZR reprezentuje, musel být 
schválen rozsáhlý změnový zákon, jenž implementuje všechny změny zaváděné 
zákonem o základních registrech do ostatních právních předpisů, resp. tyto jinak 
vhodným způsobem upravuje. Tímto klíčovým změnovým zákonem je zákon č. 
227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
základních registrech, v platném znění. Na uvedený zákon později navázal ještě 
zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
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registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, v platném 
znění. 
 
Oba výše uvedené zákony v důsledku přijetí zákona o základních registrech mění celou 
řadu právních předpisů, a to jednak: 

 
- významnějšími úpravami, které nejsou pouze formálního charakteru. Seznam takto 

měněných právních předpisů je přílohou č. 6 k tomuto dokumentu. 
 
- úpravami formálního charakteru (tj. např. zrušení některých nevýznamných 

ustanovení či poznámek pod čarou, terminologické úpravy). Seznam nezásadně 
měněných právních předpisů je přílohou č. 7 k tomuto dokumentu.  

 
Podrobněji k jednotlivým změnám viz. odst. 3.3.3 a 3.3.4 níže. 

 
 

3.3.3. Poskytování údajů ze ZR 
 
Změnové zákony č. 227/2009 Sb., v platném znění a č. 424/2010 Sb., v platném znění, 
provádí úpravy právních předpisů především stanovením, resp. upřesněním komu a 
jaké údaje jsou poskytovány z jednotlivých ZR (především ROB) Ministerstvem vnitra, 
Policií ČR a případně též dalšími subjekty. 
 
Přehledová tabulka, která identifikuje měněné právní předpisy a popisuje tok 
předávaných údajů ZR a účel jejich předávání, je: 
 
- přílohou č. 8 k tomuto dokumentu co do změn prováděných resp. definovaných 

zákonem č. 227/2009 Sb., v platném znění; a 
 
- přílohou č. 9 k tomuto dokumentu co do změn prováděných resp. definovaných 

zákonem č. 424/2010 Sb., v platném znění. 
 
 

3.3.4. Poskytování identifikačního čísla 
 
Další skupinou změn plošně prováděnou zákony č. 227/2009 Sb., v platném znění a č. 
424/2010 Sb., v platném znění, je doplnění úpravy identifikačního čísla osoby, které 
jednotlivým subjektům dle příslušných zákonů poskytuje správce ROS, tedy Český 
statistický úřad. 
 
Přehledová tabulka označující měněnou legislativu s vymezením osob, kterým správce 
ROS poskytuje identifikační číslo osoby a k jakým účelům tvoří: 
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- přílohou č. 10 k tomuto dokumentu co do změn prováděných resp. definovaných 
zákonem č. 227/2009 Sb., v platném znění; a 

 
- přílohou č. 11 k tomuto dokumentu co do změn prováděných resp. definovaných 

zákonem č. 424/2010 Sb., v platném znění. 
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4. ZÁVĚR 

4.1. ZHODNOCENÍ A DALŠÍ POSTUP 

 
Zhodnocení současného stavu ARES v návaznosti na ZR, pasportizace legislativy 
ARES a ZR a rozlišení jednotlivých v úvahu přicházejících vstupních podkladů bylo 
základním účelem tohoto dokumentu, na nějž naváže analýza hodnotící možné dopady 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákona č. 227/2009 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech na ARES 
včetně vyjádření příslušných doporučení k případným úpravám ARES nebo související 
legislativy. 
 
V rámci procesu zavádění ZR je jednoznačně počítáno se zařazením ARES mezi 
informační systémy, které budou využívány k plnění agend orgánů veřejné moci (viz 
odst. 3.1.3 výše). Je to pochopitelné zejména s ohledem na stávající rozsah využití 
ARES ze strany subjektů veřejné správy. 
 
V dalším je rovněž nutno posoudit předpokládaný přesah údajů vedených ARES přes 
referenční údaje jak tyto definuje zákon o základních registrech. Lze předpokládat, že 
ZR rozsahem dosud zákonem definovaných referenčních údajů ARES nemůže nahradit 
a cílem další úpravy by tak mělo být zejména sladění báze údajů a vzájemné komunikace 
jednotlivých informačních systémů. Zákon o základních registrech taktéž definuje 
komunikaci jednotlivých agendových systémů navzájem prostřednictvím informačního 
systému ZR, přičemž v daném případě se nejedná o získávání údajů ze ZR, ale o 
bezpečné získávání údajů pro jednu agendu z jiné agendy.  
 
Cílem integrace ZR a ARES musí být pak též napojení ARES na informační systém ZR 
a zajištění jednotných referenčních údajů ze ZR pro využití v ARES, tedy i odstranění 
případných chybných záznamů v ARES. Kontrolní význam v uvedeném procesu pak 
zřejmě může mít i skutečnost, že velká část údajů ARES je údaji veřejně dostupnými a 
veřejností tak jednoduše kontrolovanými. Otázka vyřešení příslušných komunikačních 
rozhraní je především otázkou technickou, kterou řeší dodavatel technických řešení, 
resp. software. 
 
Vzhledem k rozsahu okruhů, kterých se proces zavádění ZR a integrace ARES přímo či 
nepřímo dotýká, bude vhodné analyzovat případný přínos úpravy postavení a fungování 
ARES přímo příslušným právním předpisem nebo alespoň vnitřními regulačními 
nástroji jeho správce. 
 
Výše uvedené otázky i další konkrétní doporučení ve vztahu ARES, resp. ARES a jeho 
integraci v rámci ZR budou po konzultaci výstupů a koncepce tohoto dokumentu se 
zadavatelem řešeny v rámci výše uvedené navazující analýzy. 

 
 



  

     
     ______________________________________________________________________ 
 

    

 

5. PŘÍLOHY 

 
 

Příloha č. 1 
 

Zdroje ARES   (Příloha č. 1) 

číslo Informační zdroj ARESu Upraven v zákoně V § Poznámka 

1 Obchodní rejstřík č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník § 27 - § 38l rejstříkové soudy 

2 Živnostenský rejstřík č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání 

§ 60 správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou 
obecní živnostenské úřady 

3 Registr ekonomických subjektů č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě 

§ 19a - §20, 
§ 21a 

Český statistický úřad 

4 Registr církví a náboženských 
společností 

č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností  

§ 17- § 20 § 19 Rejstřík svazů církví a náboženských společností + § 20 Rejstřík 
evidovaných právnických osob 

5 Registr zdravotnických zařízení 
č. 245/2006 Sb., o veřejných 

neziskových ústavních zdravotnických 
zařízeních  

§ 27 - § 29 Ministerstvo zdravotnictví 

m
ajoritní zdroje 
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Zdroje ARES   (Příloha č. 1) 

číslo Informační zdroj ARESu Upraven v zákoně V § Poznámka 

6 Seznam občanských sdružení a 
spolků č.83/1990 Sb., o sdružování občanů   

vede jej Ministerstvo vnitra jako neveřejný seznam. Seznam 
občanských sdružení, odborových organizací a organizací 

zaměstnavatelů vzniklých na základě zákona č.83/1990 Sb., o 
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, nemá charakter 
veřejného seznamu. Obsahuje proto pouze název, adresu sídla a 
identifikační číslo sdružení. Pokud jde o identifikační číslo, je vždy 
uvedeno u sdružení vzniklých po 1.lednu 2001, kdy jeho přidělení 

přešlo do působnosti Ministerstva vnitra. U sdružení registrovaných v 
období 1.5.1990 až 31.12.2000 jsou identifikační čísla doplňována 
postupně na základě údajů převzatých od Českého statistického 

úřadu.  

7 
Registr pojišťovacích 

zprostředkovatelů a likvidátorů 
pojistných událostí  

č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a samostatných 
likvidátorech pojistných událostí a o 

změně živnostenského zákona 

§ 12 - § 13 Česká národní banka 

8 Evidence zemědělského 
podnikatele 

č. 252/1997 Sb., o zemědělství § 2fa - § 2g 

Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady 
obcí s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému 

evidence zemědělského podnikatele, jehož správcem je Ministerstvo 
zemědělství a provozovateli jsou obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností 

9 Seznam politických stran a hnutí 
č. 424/1991 Sb., o sdružování v 

politických stranách a v politických 
hnutích 

§ 9 vedený Ministerstvem vnitra - je veřejným seznamem 

m
ajoritní zdroje 
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Zdroje ARES   (Příloha č. 1) 

číslo Informační zdroj ARESu Upraven v zákoně V § Poznámka 

10 Rejstřík škol a školských zařízení 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání 

§ 141 - § 
159a (§ 142 

- § 152) 

Krajský úřad vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o 
mateřských školách a školských zařízeních s výjimkou mateřských 

škol a školských zařízení uvedených v odstavci 2. Ministerstvo vede 
v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a 

školských zařízeních zřízených ministerstvem a registrovanými 
církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno 

oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy ostatních 
školách, dále školských zařízeních pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, školských zařízeních pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči a 

školských účelových zařízeních, v nichž se uskutečňuje praktické 
vyučování. 

m
ajoritní zdroje 

11 Registr plátců daně z přidané 
hodnoty 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty 

§ 95 
Celostátní registr plátců DPH, který obsahuje informace o plátcích 

daně z přidané hodnoty, je  
veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva financí ČR 

12 Registr plátců spotřební daně zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních 

§ 41 odst. 9 

(9) Správce daně může zpřístupnit na své úřední desce nebo 
způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam plátců daně, 

provozovatelů daňových skladů, oprávněných příjemců a uživatelů.  
Registr obsahuje i záznamy daňových subjektů, které byly 

registrovány ke spotřebním daním podle zákona č.587/1992 Sb., o 
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, spravovaných do 

31. 12. 2003 finančními úřady. 

další zdroje 
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Zdroje ARES   (Příloha č. 1) 

číslo Informační zdroj ARESu Upraven v zákoně V § Poznámka 

13 Účelový registr organizací 
systému ARIS  

vyhláška č. 16/2001 Sb. Ministerstva 
financí + 283/3150/1994 OPATŘENÍ 

Ministerstva financí 
  

Systém ARIS, jehož zřizovatelem bylo Ministerstvo financí, byl 
vybudován na základě Opatření MF ČR č.j. 283/1381/1993 podle § 
10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech 

hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v 
České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona 

České národní rady č. 10/1993 Sb. 
V období let 2001 až 2009 se systém ARIS řídil následujícími 

normami:vyhláškou č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu 
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, 

rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů; zrušena vyhláškou č. 449/2009 Sb.; 

zákonem o státním rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový 
rok; vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí která ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními 

složkami státu; zrušena vyhláškou č. 410/2009 Sb.; vyhláškou č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 
Registr organizací systému ARIS - RARIS vznikl pro potřebu řízení 

zpracování dat v Automatizovaném rozpočtovém informačním 
systému ARIS. Registr RARIS obsahuje množinu informací 

potřebných pro zpracování dat pro všechny organizace, které mají 
povinnost předávat data do informačního systému ARIS. Tuto 

povinnost ukládá Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb. ze dne 
22. prosince 2000. 

14 Centrální evidence dotací z 
rozpočtu 

vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální 
evidenci dotací; zákon č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech;  
Usnesení vlády č. 584/1997 Sb. - k 

návrhu státního rozpočtu České 
republiky 

§ 1 - § 7 

Informační systém CEDR jako celek je nástrojem zejména pro 
poskytování, evidenci a kontrolu dotací a pro výkon řady s tím 

souvisejících agend. Systém se skládá z řady vzájemně provázaných 
subsystémů, které jsou provozovány na MF, resortech, agenturách a 

územních finančních orgánech. 
V IS CEDR jsou shromažďovány údaje o všech dotacích a 

návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu a jejich 
příjemcích na základě Usnesení vlády č. 584/1997 Sb.  (subsystém 

CEDRIII). Každoročně jsou v CEDRu evidovány údaje o 
poskytnutých dotacích ve výši cca 120 miliard. 

další zdroje 
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Zdroje ARES   (Příloha č. 1) 

číslo Informační zdroj ARESu Upraven v zákoně V § Poznámka 

15 Centrální evidence úpadců zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a 
vyrovnání, v tehdy platném znění   

Všechny údaje jsou zveřejněny v souladu se zákonem č. 328/1991 
Sb., o konkursu a vyrovnání, v tehdy platném znění, na úřední desce 
příslušného soudu. Cílem vytvoření aplikace „Evidence úpadců“ bylo 

umožnit vzdálený přístup k těmto informacím, tedy rychlejším a 
efektivnějším způsobem informovat veřejnost o prohlášení a průběhu 

konkursu či vyrovnání na konkrétní společnost. 

16 Insolvenční rejstřík č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení 

§ 419 - § 
425 

Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož 
správcem je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo"). 

další zdroje 

17 Seznam devizových míst a 
licencí 

č. 219/1995 Sb., Devizový zákon (jen 
do 31.8.2008) § 3d 

Česká národní banka vede seznam devizových míst a jim udělených 
platných povolení (registrací nebo devizových licencí) a zveřejňuje jej 

i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam obsahuje tyto 
údaje: 

a) u devizového místa obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání a 
identifikační číslo, 

b) u devizové licence rozsah oprávnění a dobu, na kterou se uděluje. 

18 Seznam pojišťoven a zajišťoven zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví    

Seznam pojišťoven a zajišťoven oprávněných podnikat na území 
České republiky a seznam nově zaregistrovaných pojišťovacích 

zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí je 
uveřejněn na webových stránkách ČNB 

19 Seznam odpovědných pojistných 
matematiků 

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví § 80 

Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna je povinna ustanovit a 
po celou dobu své činnosti mít odpovědného pojistného matematika, 

kterým může být pouze fyzická osoba zapsaná v seznamu 
odpovědných pojistných matematiků vedeném Českou národní 

bankou. 

již neaktualizované zdroje 
(P
řipravuje se zrušení 

neaktualizovaných zdroj
ů

 z A
R

E
S

) 
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Zdroje ARES   (Příloha č. 1) 

číslo Informační zdroj ARESu Upraven v zákoně V § Poznámka 

20 Územně identifikační registr 
adres     

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s obecními úřady 
udržuje registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo 

domovní. Adresy neobsahují žádné údaje o osobách ani 
organizacích. Česká pošta poskytuje pro adresy platná poštovní 
směrovací čísla. Registr je využíván pro potřeby státní sociální 

podpory a úřadů práce. Za spolupráce obcí jsou průběžně 
doplňovány chybějící adresy, zaznamenávány změny názvů, 

případně označeny zrušené stavební objekty. 

kontrolní zdroj 
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Příloha č. 2 
 

Seznam agendových míst dle na řízení vlády 161/2011 Sb.   (Příloha č. 2)  

1 Ministerstvo kultury 

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

3 Ministerstvo pro místní rozvoj 

4 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

5 Ministerstvo spravedlnosti 

6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

7 Ministerstvo vnitra 

8 Ministerstvo zdravotnictví 

9 Ministerstvo zemědělství 

10 Ministerstvo životního prostředí 

11 Český báňský úřad 

12 Český telekomunikační úřad 

13 Energetický regulační úřad 

14 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

15 Česká národní banka 

16 Státní ústav pro kontrolu léčiv 

17 Státní veterinární správa 

18 Úřad pro civilní letectví 

19 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

20 Česká advokátní komora 

21 Česká komora architektů 

22 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

23 Exekutorská komora České republiky 

24 Komora auditorů České republiky 

25 Komora daňových poradců České republiky 

26 Komora patentových zástupců České republiky 

27 Komora veterinárních lékařů České republiky 

28 Notářská komora České republiky 

29 krajské veterinární správy 

30 krajské úřady 

31 Magistrát hlavního města Prahy 

32 obecní úřady 

33 rejstříkové soudy 
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Příloha č. 3 
 

Rejst říky agendových míst jako zdroj pro ROS  (Příloha č. 3) 

č. 
Agendové 

místo 

Rejstřík, databáze, 
seznam, evidence, 
vedené agendovým 

místem 

Vymezeno v zákoně / na 
základě zákona 

Poznámka Druh osoby 

1 
Rejstříky registrovaných církví 
a náboženských společností a 

dalších právnických osob 

č. 3/2002 Sb., o církvích a 
náboženských společnostech 

Rejstřík registrovaných církví a náboženských 
společností 

Rejstřík evidovaných právnických osob 
Rejstřík svazů církví a náboženských 

společností 

registrované církve a náboženské 
společnosti, evidované právnické 

osoby, svazy církví a náboženských 
společností 

2 
evidence osob oprávněných k 

provádění archeologických 
výzkumů 

    osoba oprávněná k provádění 
archeologických výzkumů 

3 

Ministerstvo 
kultury 

Seznam restaurátorů č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči   Povolení k restaurování restaurátor  

4 

Ministerstvo 
práce a 

sociálních 
věcí 

Seznam agentur práce § 65 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace 

Firmy, které poskytují služby 
zprostředkování zaměstnání podle § 

14 Zákona 435/2004, o zaměstnanosti 

5 
Rejstřík veřejných výzkumných 

institucí 
č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích 
  veřejná výzkumná instituce  

6 

Ministerstvo 
školství, 

mládeže a 
tělovýchovy 

Rejstřík školských právnických 
osob 

    školská právnická osoba 

7 
Ministerstvo 
zdravotnictví 

Rejstřík veřejných neziskových 
ústavních zdravotnických 

zařízení 

č. 245/2006 Sb.; o veřejných 
neziskových ústavních zdravotnických 

zařízeních a o změně některých 
zákonů 

  veřejné neziskové ústavní 
zdravotnické zařízení  
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Rejst říky agendových míst jako zdroj pro ROS  (Příloha č. 3) 

8 
Ministerstvo 

životního 
prost ředí 

Seznam zoologických zahrad 
č. 162/2003 Sb. o podmínkách 

provozování zoologických zahrad a o 
změně některých zákonů 

  provozovatel zoologické zahrady  

9 
Ministerstvo 
zemědělství 

Evidence zemědělských 
podnikatelů 

§2e až § 2h zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství  

Evidence zemědělských podnikatelů je 
vedena pověřenými obcemi.; Ministerstvo 

zemědělství je správcem informačního 
systému evidence zemědělského podnikatele, 

provozovateli jsou příslušné obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností. 

zemědělský podnikatel -fyzická osoba 

10 Evidence znalců a tlumočníků č. 36/1967 Sb. o znalcích a 
tlumočnících 

  soudní znalec a tlumočník  

11 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Insolvenční správci č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 
správcích 

  insolvenční správce 

12 
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Seznam energetických 
auditorů č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií   energetický auditor 

13 
Ministerstvo 
pro místní 

rozvoj 
Registr seskupení č. 248/2000 Sb. o podpoře 

regionálního rozvoje   Evropské seskupení pro územní 
spolupráci  

14 
Ministerstvo 

vnitra Seznam občanských sdružení č. 83/1990 Sb., o sdružování občan 
 Nemá charakter veřejného seznamu. 

Obsahuje proto pouze název, adresu sídla a 
identifikační číslo sdružení. 

Občanská sdružení, svazy 
občanských sdružení, odborové 

organizace a organizace 
zaměstnavatelů, jakož i jejich svazy 
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Rejst říky agendových míst jako zdroj pro ROS  (Příloha č. 3) 

15 
Seznam politických stran a 

hnutí 

 § 9 zákona č. 424/1991 Sb., o 
sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích 

Rejstřík politických stran a politických hnutí 
jako veřejný seznam je veden Ministerstvem 
vnitra. Vzhledem k této skutečnosti vyjadřuje 
u stran a hnutí registrovaných Ministerstvem 

vnitra ke dni 31. prosince 2000 pouze aktuální 
stav; úplný výpis reagující na průběžné 

změny vedených údajů obsahuje rejstřík v 
případě těch stran a hnutí, které vznikly po 1. 

lednu 2001. 

politická strana, politické hnutí  

16 

Ministerstvo 
vnitra 

Povolování organizací s 
mezinárodním prvkem  

č. 116/1985 Sb. o podmínkách 
činnosti organizací s mezinárodním 

prvkem v Československé 
socialistické republice 

  

mezinárodní nevládní organizace a 
zvláštní organizace pro zastoupení 
zájmů ČR v mezinárodní nevládní 

organizaci  

17 Obchodní rejstřík č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník   

obchodní společnost; družstvo; 
zahraniční osoba a organizační složka 

podniku zahraniční osoby; další 
osoba, stanoví-li povinnost jejich 

zápisu zvláštní právní předpis (např. 
státní podnik – 77/1997; ČTK-
517/1992; evropská družstevní 

společnost – 307/2006) 

18 Nadační rejstřík § 5 zákona č. 227/1997 Sb. o 
nadacích a nadačních fondech 

  nadace a nadační fond  

19 

Rejst říkové 
soudy 

Rejstřík obecně prospěšných 
společností 

§ 5 zákona č. 248/1995 Sb. o obecně 
prospěšných společnostech 

  obecně prospěšná společnost  
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Rejst říky agendových míst jako zdroj pro ROS  (Příloha č. 3) 

20 
Rejst říkové 

soudy 
Rejstřík společenství vlastníků 

jednotek  

§ 10 zákona č. 72/1994 Sb. kterým se 
upravují některé spoluvlastnické 

vztahy k budovám a některé 
vlastnické vztahy k bytům a 

nebytovým prostorům 

  společenství vlastníků jednotek  

21 
Živnostenský 

úřad živnostenský rejstřík č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání 

  fyzická osoba provozující živnost  

22 
Český bá ňský 

úřad 

Evidence organizací, kterým 
bylo vydáno oprávnění k 

hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým 

způsobem 

č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě 

  
osoba provádějící hornickou činnost a 

činnost prováděnou hornickým 
způsobem  

23 
Český 

telekomunika-
ční úřad 

Evidence podnikatelů v 
elektronických komunikacích 

   
Podnikatelé v elektronických 

komunikacích podle § 13 zákona č. 
127/2005 Sb.  

24 
Evidence osob využívajících 
jadernou energii a ionizující 

záření 
    Fyzické osoby využívající jadernou 

energii a ionizující záření 

25 

Státní ú řad 
pro jadernou 
bezpečnost Evidence osob nakládajících s 

vysoce rizikovými biologickými 
agens a toxiny 

    Fyzické osoby  nakládající s vysoce 
rizikovými biologickými agens a toxiny 
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26 
osoba s povolením ke 

směnárenské a devizové 
činnosti  

č. 219/1995 Sb. DEVIZOVÝ ZÁKON   osoba s povolením ke směnárenské a 
devizové činnosti  

27 
vydavatel elektronických 
peněz malého rozsahu 

novela zák. o platebním styku (sněm. 
tisk 860) 

  vydavatel elektronických peněz 
malého rozsahu 

28 vázaný zástupce č. 256/2004 Sb. o podnikání na 
kapitálovém trhu 

  vázaný zástupce 

29 

Česká národní 
banka 

poskytovatel platebních služeb 
malého rozsahu 

novela zák. o platebním styku (sněm. 
tisk 860) 

  poskytovatel platebních služeb 
malého rozsahu 

30 
Registr pojišťovacích 

zprostředkovatelů a likvidátorů 
pojistných událostí 

zákona č. 38/2004 Sb., o 
pojišťovacích zprostředkovatelích a 
likvidátorech pojistných událostí + 
prováděcí vyhláška Ministerstva 

financí 582/2004 Sb. 

  
pojišťovací zprostředkovatel; 

samostatný likvidátor pojistných 
událostí  

31 

Česká národní 
banka 

seznam investičních 
zprostředkovatelů  

č. 256/2004 Sb. o podnikání na 
kapitálovém trhu 

  investiční zprostředkovatel  

32 
Státní ústav 
pro kontrolu 

léčiv 

evidence osob provozujících 
výrobu a distribuci léčiv 

     

33 
Kraje, obce, 
Hlavní m ěsto 

Praha 

příspěvkové organizace 
komunální 

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů   příspěvkové organizace  
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34 organizační složka státu  
č. 219/2000 Sb. o majetku České 

republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích 

  organizační složka státu  

35 státní příspěvková organizace  
č. 219/2000 Sb. o majetku České 

republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích 

  státní příspěvková organizace  

36 
veřejnoprávní korporace – 

kraj, obec, hlavní město Praha  

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení); č. 129/2000 Sb. o krajích 
(krajské zřízení); č. 131/2000 Sb. o 

hlavním městě Praze 

  veřejnoprávní korporace – kraj, obec, 
hlavní město Praha  

37 státní fondy  samostatné zákony   státní fondy  

38 veřejné a státní vysoké školy  č. 111/1998 Sb. o vysokých školách   veřejné a státní vysoké školy  

39 
Všeobecná zdravotní 

pojišťovna  
č. 551/1991 Sb. o Všeobecné 

zdravotní pojišťovně České republiky 
  Všeobecná zdravotní pojišťovna  

40 Česká národní banka  č. 6/1993 Sb. o České národní bance   Česká národní banka  

41 Česká televize  č. 483/1991 Sb. o České televizi   Česká televize  

42 Český rozhlas  č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu   Český rozhlas  

43 

ze zákona 
 

Regionální rada regionu 
soudržnosti  

č. 248/2000 Sb. o podpoře 
regionálního rozvoje 

  Regionální rada regionu soudržnosti  
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44 ze zákona samosprávné stavovské 
organizace (profesní komory)  

samostatné zákony   samosprávné stavovské organizace 
(profesní komory)  

45 
Registr zájmových sdružení 

právnických osob 
č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník   

ZSPO dle § 20i občanského zákoníku 
a svazky obcí dle zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích 

46 Registr svazků obcí  č. 128/2000 Sb. o obcích    svazek obcí  

47 
registrace nestátního 

zdravotnického zařízení  
č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v 

nestátních zdravotnických zařízeních 
  nestátní zdravotnické zařízení  

48 

krajské ú řady, 
Magistrát 
hlavního 

města Prahy 

Registr poskytovatelů 
sociálních služeb 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách   poskytovatel sociálních služeb  

49 
provozovatel stanice technické 

kontroly 
č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích   provozovatel stanice technické 

kontroly 

50 

krajské ú řady, 
Magistrát 
hlavního 

města Prahy osoba pověřená výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí  

č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 
ochraně dětí 

  osoba pověřená výkonem sociálně-
právní ochrany dětí  

51 
Státní 

veterinární 
správa 

provozovatel asanačního 
podniku, provozovatel 

odborných veterinárních 
činností  

č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů   

provozovatel asanačního podniku, 
provozovatel odborných veterinárních 

činností  

52 
Povolení k provozování 

leteckých prací  č. 49/1997 Sb. o civilním letectví   Držitelé uvedeného povolení LPR 

53 

Úřad pro 
civilní letectví 

Povolení k provozování letiště č. 49/1997 Sb. o civilním letectví   Provozovatel letiště 
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54 
Rejstřík honebních 

společenstev 
č. 449/2001 Sb. o myslivosti   honební společenstvo  

55 

Obce s 
rozší řenou 
působností 

provozovatel stanice měření 
emisí 

č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích 

  provozovatel stanice měření emisí  

56 
Seznam provozovatelů 

vysílání - Původní vysílání 
Obsahuje 8 seznamů provozovatelů dle druhu 

šíření vysílání 

57 
Seznam provozovatelů 

vysílání - Převzaté vysílání 

č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a 

o změně dalších zákonů 
Obsahuje 2 seznamy 

provozovatel převzatého rozhlasového 
a televizního vysílání  

58 

Rada pro 
rozhlasové a 

televizní 
vysílání 

Evidence poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních 

služeb 

č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o 

změně některých zákonů 
  poskytovatel audiovizuálních 

mediálních služeb 

59 
Česká 

advokátní 
komora 

Seznam advokátů č. 85/1996 Sb. o advokacii   advokát 

60 Databáze architektů 

č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě 

Informace o autorizovaných a registrovaných 
osobách vychází z oficiální databáze 

autorizovaných architektů, kterou podle 
zákona č. 360/1992 Sb. vede Česká komora 

architektů 

autorizovaný architekt  

61 

Česká komora 
architekt ů 

Seznam: Autorizovaní 
inspektoři 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu 

  autorizovaný inspektor  
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62 

Česká komora 
autorizovanýc
h inženýr ů a 

technik ů 
činných ve 
výstavb ě 

Seznam autorizovaných 
inženýrů a techniků 

č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě 

  autorizovaný inženýr a technik; 
autorizovaný inspektor  

63 
Exekutorská 

komora České 
republiky 

Seznam soudních exekutorů č. 120/2001 Sb. (exekuční řád)   soudní exekutor 

64 
Notářská 

komora ČR Seznam notářů č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich 
činnosti 

  notář 

65 Seznam auditorů č. 93/2009 Sb. o auditorech a o 
změně některých zákonů 

  auditor 

66 

Komora 
auditor ů ČR 

Seznam asistentů auditora č. 93/2009 Sb. o auditorech a o 
změně některých zákonů 

  asistent auditora 

67 
Komora 

daňových 
poradc ů ČR 

Seznam daňových poradců 
č. 523/1992 Sb. o daňovém 

poradenství a Komoře daňových 
poradců České republiky 

  daňový poradce 

68 

Komora 
patentových 

zástupc ů 
České 

republiky 

Veřejnoprávní rejstřík/Rejstřík 
patentových zástupců 

§ 4 zákona č. 417/2004 Sb.,o 
patentových zástupcích 

Patentoví zástupci, Usazení zahraniční 
patentoví zástupci, Asistenti patentových 

zástupců, Sdružení patentových zástupců, 
Společnosti patentových zástupců, Usazené 

zahraniční organizační formy   

patentový zástupce 
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69 soukromý veterinární technik  č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů 

  soukromý veterinární technik  

70 

Krajská 
veterinární 

správa 
provozovatel odborných 
veterinárních činností  

č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů 

  provozovatel odborných veterinárních 
činností  

71 
Komora 

veterinárních 
lékařů ČR 

"Databáze"/Registr 
soukromých veterinárních 

lékařů 

č. 381/1991 Sb. o Komoře 
veterinárních lékařů České republiky 

Veterináři, Odborní veterinární lékaři; 
Posuzovatelé dědičných očních vad; 

Posuzovatelé luxace pately; Posuzovatelé 
DKK a DKL; Soukromí vet. lékaři schválení 
KVS pro vybrané činnosti; Předsedové OS 

soukromý veterinární technik  

72 
Seznam držitelů licencí pro 

obchod s elektřinou   

73 

Energetický 
regula ční úřad 

Seznam držitelů licencí pro 
obchod s plynem 

č. 458/2000 Sb. o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích 

Držitelé licencí pro podnikání v energetických 
odvětvích dle zákona č.458/2000 Sb. 
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č. 
Agendové 

místo 
Rejstřík, databáze, seznam evidence 

vedené agendovým místem 
Vymezeno v zákoně / na 

základě zákona Poznámka 

1 Evidence podnikatelů v oblasti audiovize 

č. 273/1993 Sb. o některých 
podmínkách výroby, šíření a 
archivování audiovizuálních 

děl, o změně a doplnění 
některých zákonů a některých 

dalších předpisů 

  

2 Evidence českých audiovizuálních děl 

č. 273/1993 Sb. o některých 
podmínkách výroby, šíření a 
archivování audiovizuálních 

děl, o změně a doplnění 
některých zákonů a některých 

dalších předpisů 

  

3 Evidence jiných než českých audiovizuálních 
děl 

č. 273/1993 Sb. o některých 
podmínkách výroby, šíření a 
archivování audiovizuálních 

děl, o změně a doplnění 
některých zákonů a některých 

dalších předpisů 

  

4 Ústřední seznam kulturních památek ČR č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči 

Zákon stanoví, že Ústřední seznam kulturních památek vede ústřední 
organizace státní památkové péče, tedy Národní památkový ústav. 

Veřejně je dálkově přístupný seznam nemovitých kulturních památek, 
památkově chráněných území, světovém dědictví, národních kulturních 

památek a nejohroženějších  nemovitých  kulturních památek  

5 

M
in

is
te

rs
tv

o 
ku

ltu
ry

 

Evidence a adresář knihoven evidovaných 
Ministerstvem kultury a související informace 

vyhláška Ministerstva kultury č. 
88/2002 Sb. Databáze knihoven, informace o evidenci knihoven, vzory formulářů 
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6 Registr poskytovatelů sociálních služeb č.108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

  

7 UIR-ADR: Územně identifikační registr adres   

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s obecními úřady 
udržuje registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo domovní. 
Adresy neobsahují žádné údaje o osobách ani organizacích. Česká pošta 
poskytuje pro adresy platná poštovní směrovací čísla. Registr je využíván 
pro potřeby státní sociální podpory a úřadů práce. Za spolupráce obcí jsou 

průběžně doplňovány chybějící adresy, zaznamenávány změny názvů, 
případně označeny zrušené stavební objekty. 

8 Evidence: Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
uložené na MPSV od 1. 1. 2007 

č. 2/1991 Sb. o kolektivním 
vyjednávání 

Od 1. 1. 2007 jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejichž uložení bylo 
oznámeno formou Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce 

zákonů, v souladu s ustanovením § 9 odst. zákona č. 2/1991 Sb., o 
kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, zpřístupněny na 

internetových stránkách ministerstva 

9 Evidence: Kolektivní smlouvy vyššího stupně 
závazné pro další zaměstnavatele 

č. 2/1991 Sb., o kolektivním 
vyjednávání   

10 Seznam vzdělávacích institucí a programů 
akreditovaných MPSV ČR v roce 2011 

§ 26 zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a 

o změně některých zákonů 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10678/Seznam_110411.pdf 

11 

M
in

is
te

rs
tv

o 
pr

ác
e 

a 
so

ci
ál

ní
ch

 v
ě
cí

 

Seznam zprostředkovatelů a rozhodců č. 2/1991 Sb., o kolektivním 
vyjednávání 

Seznam zprostředkovatelů a rozhodců pro řešení kolektivních sporů. 

12 
Seznam výzkumných organizací schválených 

pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích 
zemí 

č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích 

  

13 M
in

is
te

rs
tv

o 
šk

ol
st

ví
, m

lá
de

že
 

a 
tě

lo
vý

ch
ov

y 

Uznávání odborných kvalifikací státních 
příslušníků členských států EU, EHP a 

Švýcarska 
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14 

M
in

is
te

rs
tv

o 
šk

ol
st

ví
, 

m
lá

de
že

 a
 

tě
lo

vý
ch

ov
y 

Rejstřík škol 

č. 561/2004 Sb.; o 
předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání 

(1) Školský rejstřík je veřejný seznam, který obsahuje 
a) rejstřík škol a školských zařízení, 

15 

M
in

is
te

rs
tv

o 
zd

ra
vo

tn
ic

tv
í 

Registr zdravotnických zařízení   na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 

16 Integrovaný systém plnění ohlašovacích 
povinností (ISPOP) 

č. 25/2008 Sb., o 
integrovaném registru 
znečišťování životního 

prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního 

prostředí 

umožňuje zapracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích 
povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě (v datovém 
standardu) a další distribuci těchto hlášení příslušným institucím veřejné 

správy. 

17 

M
in

is
te

rs
tv

o 
ži

vo
tn

íh
o 

pr
os

t
ře

dí
 

Integrovaný registr znečišťování životního 
prostředí (IRZ) 

č. 25/2008 Sb., o 
integrovaném registru 

znečišťování a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního 
prostředí; Zákon č. 77/2011 

Sb.;  Nařízení vlády č. 
145/2008 Sb.; Nařízení 

Evropského parlamentu a 
Rady č. 166/2006 

Registr obsahuje informace o únicích a přenosech vybraných 
znečišťujících látek, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé 

provozovny na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními 
předpisy. 
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18 

M
in

is
te

rs
tv

o 
ži
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Informační systém IPPC   

slouží k informování veřejnosti o řízeních probíhajících podle zákona č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci. Jedná se o jednotnou databázi, která 

má za úkol poskytovat základní informace o jednotlivých povolovacích 
procesech. Systém dále obsahuje seznam provozovatelů a zařízení, 

seznam OZO a správních úřadů. 

19 Registr půdy § 3a a násl. zákona č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, 

LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně 
evidencí využití zemědělské půdy. 3 moduly LPIS, a to: Registr půdy pro 

farmáře (iLPIS); Veřejný registr půdy (pLPIS); wms/WFS služby  

20 Registr vinic 

č. 321/2004 Sb., o 
vinohradnictví a vinařství a 

prováděcí vyhlášky č. 
323/2004 Sb. a č. 324/2004 

Sb. 

Vedením registru vinic je pověřen  Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský; Hlavními cíli aplikace registru vinic na  Portálu farmáře 

eAGRI je zpřístupnění údajů evidovaných o vinicích přihlášeného uživatele 
a umožnění podání různých formulářů v elektronické formě. 

21 Registr chmelnic 
č. 97/1996 Sb., o ochraně 

chmele a prováděcí vyhláška 
č. 325/2004 Sb. 

Vedením registru chmelnic je pověřen  Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský; Hlavními cíli aplikace registru chmelnic na Portálu eAGRI je 
zpřístupnění údajů evidovaných o chmelnicích přihlášeného uživatele a 

usnadnění podávání povinných hlášení. 

22 Registr intenzivních sadů 

§ 4 odst. 3 zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství.; Rozsah 

evidovaných údajů je stanoven 
vyhláškou č. 88/2006 Sb., 

Vedením registru intenzivních sadů je pověřen  Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav zemědělský; Hlavními cíli aplikace registru intenzivních 

sadů na Portálu eAGRI je zpřístupnění údajů evidovaných o intenzivních 
sadech přihlášeného uživatele a usnadnění podávání povinných 

statistických hlášení o sklizni a odhadech sklizně . 
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Registr množitelských porostů 
č. 219/2003 Sb., o uvádění do 

oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin. 

Vedením registru množitelských porostů a množitelských materiálů (registr 
školek) je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jeho 

předmětem je vedení údajů o podaných žádostech o uznání u 
rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných druhů a údaje o 

rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu. 
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24 Registr příjemců dotací § 3 odst. 9 až 13 zákona č. 
252/1997 Sb., o zemědělství. 

Aplikace Registr příjemců dotací je součástí tzv. Společného 
zemědělského registru. Společný zemědělský registr (SZR) je neveřejnou 
databází, ve které se sdružují identifikační údaje o fyzických a právnických 

osobách vedených v evidencích, registrech a informačních systémech 
resortu ministerstva. 
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Registr podpor de minimis 
č. 215/2004 Sb., o úpravě 
některých vztahů v oblasti 

veřejné podpory 

Centrální registr podpor malého rozsahu (podpor "de minimis") slouží pro 
evidenci podpor malého rozsahu poskytovaných pro vybraná odvětví. 

Kromě samotného zadávání informací o podporách umožňuje také 
ověřovat výši poskytnuté finanční částky za referenční období. 

26 Rejstřík trestů č. 269/1994 Sb. 

Rejstřík trestů vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v 
trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní 
řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z evidence slouží 

pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k 
prokazování bezúhonnosti. 

27 Evidence úpadců č. 328/1991 Sb., o konkursu a 
vyrovnání 

Cílem vytvoření aplikace „Evidence úpadců“ je umožnit vzdálený přístup k 
těmto informacím, tedy rychlejším a efektivnějším způsobem informovat 

veřejnost o prohlášení a průběhu konkursu či vyrovnání na konkrétní 
společnost. 

28 Insolvenční rejstřík č. 182/2006 Sb. o úpadku a 
způsobech jeho řešení 

  

29 Přehled soudců     
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Přehled státních zástupců     
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31 Národní databáze brownfieldů   Úřad - Agentura pro rozvoj podnikání a investic - CzechInvest 

32 Rozhodnutí o uložení pokuty za porušení 
stanovené jakosti pohonných hmot 

§ 7 odst. 4 novely zákona č. 
311/2006 Sb., o pohonných 

hmotách 

Úřad - ČOI - „Česká obchodní inspekce zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup pravomocná rozhodnutí České obchodní 
inspekce týkající se čerpacích stanic pohonných hmot, provozovatelů 
čerpacích stanic, dopravců a distributorů pohonných hmot, u nichž 

kontrolou zjistila, že jakost nebo složení prodávaných, vydávaných nebo 
přepravovaných pohonných hmot není v souladu s tímto zákonem.“ 

33 
Seznam - registrační čísla a kontrolní 

znehodnocovací značky fyzických nebo 
právnických osob 

§ 39 odst. 2 písm. b) zákona č. 
119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu (zákon o 
zbraních) v platném znění a § 
6 vyhlášky č. 371/2002 Sb., 
kterou se stanoví postup při 

znehodnocování a ničení 
zbraně, střeliva a výrobě jejich 

řezů 

Úřad - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 
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Seznam zlatníků   Úřad - Puncovní úřad 
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Databáze ekonomických subjektů (na stránkách regionálního 
informačního servisu) 

Zdrojem databáze ekonomických subjektů je Registr ekonomických 
subjektů (RES) přebíraný z Českého statistického úřadu (www.czso.cz), 
kombinovaný s databází firmy Creditinfo Czech Republic (www.cicr.cz), 

omezený právní formou na akciové společnosti (a.s.) a společnosti s 
ručením omezeným (s.r.o.) a výše zmíněným počtem zaměstnanců. Tento 

výběr čítá cca 51 000 ekonomických subjektů. 
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36 Databáze rozvojových ploch (na stránkách regionálního 
informačního servisu) 

důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o 
zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní 

regionální či republikový význam pro umístění investic.Jedná se o unikátní 
databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto 

záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z 
hlediska investic atraktivní. 

37 Databáze průmyslové zóny České republiky (na stránkách regionálního 
informačního servisu) 

Cílem je prezentovat základní informace o významných rozvojových 
průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územních plánů velkých 

územních celků (ÚP VÚC) nebo relevantních územně plánovacích 
podkladů (ÚPP), pořizovaných krajskými úřady. 

38 Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných 
zakázek 

§ 144 zákona č. 417/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 

137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 

IS VZ je doplněn o Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, ve 
kterém je zobrazen seznam zapsaných právnických nebo podnikajících 

fyzických osob, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění 
veřejných zakázek. 

39 Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

§ 125 a následujících 
ustanovení zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 

Vede MMR dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní 
kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o 

veřejných zakázkách a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými 
doklady a současně zaplatili správní poplatek.  

40 Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních 
smluv 

č. 417/2009 Sb., kterým se 
mění zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 

Informační systém o veřejných zakázkách je doplněn o Rejstřík osob se 
zákazem plnění koncesních smluv, ve kterém je zobrazen seznam 

zapsaných právnických nebo podnikajících fyzických osob, kterým byl 
uložen zákaz plnění koncesních smluv podle § 27a odst.2 zákona č. 

139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení. 

41 

M
in

is
te

rs
tv

o 
pr

o 
m

ís
tn

í r
oz

vo
j 

Rejstřík koncesních smluv č. 139/2006 Sb. o koncesních 
smlouvách a koncesním řízení 

Další část Informačního systému je v souladu s ustanovením § 32 zákona 
č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, rejstřík koncesních smluv (RKS). RKS 
veřejně zpřístupňuje informace týkající se uzavřených koncesních smluv 

dle výše uvedeného zákona a to po celou dobu platnosti těchto 
koncesních smluv. 
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Databáze Brownfields (na stránkách regionálního 
informačního servisu) 

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, 
které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají 

ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. 

43 Databáze adres v ČR a číselníky územních 
celků 

    

44 Seznam veřejných sbírek § 26 zákona č. 117/2001 Sb., o 
veřejných sbírkách 
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Informační systém datových schránek (ISDS) 
č. 300/2008 Sb. a navazující 
vyhlášky č.193/2009 Sb. a 

č.194/2009 Sb. 
  

46 Evidence: Dobývací prostory     
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Ložiska s těžbou     
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Registr držitelů povolení a ohlašovatelů - RDPO   

Registr držitelů povolení a ohlašovatelů (RDPO) představuje evidenci 
držitelů povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření a ohlašovatelů 

drobných zdrojů ionizujícího záření a dalších subjektů, které SÚJB eviduje 
pro potřeby svých správních a kontrolních činností. 
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49 Registr zdrojů - RZ 

Zdrojem údajů pro RZ jsou 
údaje, dle § 80 odst.4 vyhlášky 
č. 307/2002 Sb., o radiační 

ochraně 

Registr zdrojů umožňuje vyhledávání a zobrazování aktuálních a 
historických dat o evidovaných zdrojích u držitelů povolení a obsahuje 
nástroje pro správu agend uzavřených radionuklidových zářičů (URZ), 

zařízení s URZ, generátorů ionizujícího záření, především rentgenových 
zařízení, a pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči (ORZ). 
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Registr rozhodnutí - RZH   

Registr rozhodnutí umožňuje vyhledávání a zobrazování informací o 
správních rozhodnutích vydaných SÚJB. Registr rozhodnutí obsahuje 

správní rozhodnutí vydaná SÚJB od roku 2001 a ta z dřívější doby, která 
byla do registru vložena. 

51 
Seznam zahraničních regulovaných trhů se 
sídlem ve státě, který není členským státem 

Evropské unie 

§ 13 odst. 1 písm. t) zákona č. 
15/1998 Sb. o dohledu v 
oblasti kapitálového trhu 

obsahuje pouze zahraniční trhy podle § 26 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona  
č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, 

tj. vybrané trhy se sídlem ve státech, které nejsou  členským státem 
Evropské unie. Seznam je aktualizován z vlastního podnětu  ČNB  či na 

žádost investičního fondu nebo investiční společnosti. 

52 

Seznam kategorií institucí - druhých smluvních 
stran u mimoburzovních derivátů uzavíraných 
standardními fondy a speciálními fondy, které 
shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti. 

§ 13 odst. 1 písm. u) zákona č. 
15/1998 Sb. o dohledu v 
oblasti kapitálového trhu 

  

53 
Seznam registrovaných pojišťovacích 

zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů 
pojistných událostí, od 1. 4. 2006  

č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a 

samostatných likvidátorech 
pojistných událostí 
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Seznamy registrovaných a regulovaných 
subjektů   

Základní seznamy představují sadu všech seznamů regulovaných a 
registrovaných subjektů, které je Česká národní banka povinna 

zveřejňovat. - 37 základních seznamů 
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55 Přehled distributorů léčivých přípravků v ČR      

56 Přehled povolených výrobců a kontrolních 
laboratoří 

    

57 Přehled subjektů s evidenčním číslem SÚKL 
 § 77, bodu 5, písm. a) , 

zákona č.378/2007 Sb., o 
léčivech 

  

58 Přehled držitelů povolení činnosti v oblasti 
lidských tkání a buněk 

    

59 Přehled zdravotnických zařízení zajišťujících 
činnost krevní banky 

§ 4 odst.7 zákona č. 378/2007 
Sb.   
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Přehled zařízení transfuzní služby     

61 registr subjektů pod státním veterinárním 
dozorem 

    

62 registr laboratoří, zabývajících se veterinární a 
potravinářskou laboratorní diagnostikou 

    

63 registr veterinárních lékařů      

64 Registr: Producenti neharmonizovaných 
komodit     

65 Schválení dopravci přepravující zvířata     
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Soukromí veterinární lékaři schválení KVS pro 
vybrané činnosti     

67 Seznam: Examinátoři pro jednopilotní letadla     
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Seznam: Examinátoři pro vícepilotní letouny     
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69 Letecký rejstřík č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví 

Letecký rejstřík je evidencí letadel, jejichž provozovatelem je fyzická osoba 
s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice. 
Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam a každý je oprávněn do 

leteckého rejstříku nahlížet 
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Evidence letišť č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví 

Publikovaná evidence letišť neobsahuje k uvedenému datu výpis letištních 
pozemků; na publikaci těchto údajů v přehledné formě se v současnosti 

pracuje. Příslušná a aktuálně dostupná data jsou na vyžádání k dispozici 
na Úřadu pro civilní letectví. 
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Centrální evidence exekucí § 125 zákona č. 120/2001 Sb. Centrální evidence exekucí (dále jen CEE) je veřejný seznam, který je 
veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou 
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Seznam auditorských společností č.  93/2009 Sb. o auditorech a 
o změně některých zákonů 

  

73 

K
om

or
a 

da
ň

ov
ýc

h 
po

ra
dc
ů

 Č
R

 

Seznam poradenských společností     
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74 Centrální registr řidičů 
§ 122 zákona č. 361/2000 Sb. 

a část druhá vyhlášky č. 
31/2001 Sb. 

Evidence údajů o řidičích, shromažďovaných z registru řidičů, je vedena v 
centrálním registru řidičů, který je informačním systémem, jehož správcem 
je ministerstvo. Ministerstvo vnitra, policie, Vojenská policie, obecní policie 

a Bezpečnostní informační služba musí mít zajištěn přímý přístup do 
centrálního registru řidičů. 
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Námořní rejstřík ČR č. 61/2000 Sb. o námořní 
plavbě 

  

76 IS ARES   

Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který 
umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v 
České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v 

jednotlivých registrech, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). 

77 ÚFIS – Prezentační systém finančních a 
účetních informací státu 

vyhláška č. 383/2009 Sb. 

Aplikace ÚFIS zprostředkovávají zobrazení vybraných účetních a 
finančních záznamů povinných účetních jednotek, která jsou předávána do 

Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/.  Zároveň je v 
aplikaci ÚFIS provedeno zveřejňování účetních závěrek organizačních 
složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

78 CEDR - Centrální evidence dotací z rozpočtu  

Vyhláška č. 286/2007 
Sb.Zákon č. 218/2000 Sb. , o 

rozpočtových pravidlech; 
Usnesení vlády č. 584/1997 

Sb. 

Informační systém CEDR jako celek je nástrojem zejména pro 
poskytování, evidenci a kontrolu dotací a pro výkon řady s tím 

souvisejících agend. Systém se skládá z řady vzájemně provázaných 
subsystémů, které jsou provozovány na MF, resortech, agenturách a 

územních finančních orgánech. 

79 
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IS FKVS Zákon č. 320/2001 Sb.; 
Vyhláška č. 416/2004 Sb. 

Informační systém pro podporu provádění a vyhodnocování finančních 
kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, a 
dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

o finanční kontrole. 1) Modul : Roční zprávy (IS FKVS-MRZ) 2) Modul : 
Vyhodnocení ročních zpráv 
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Rejst říky agendových míst jako v úvahu p řicházející zdroj pro ROS  (Příloha č. 4) 

80 Celostátní registr plátců DPH   Celostátní registr plátců DPH obsahuje informace o plátcích daně z 
přidané hodnoty.  

81 Plátci SD - Plátci spotřebních a ekologických 
daní 

  Celostátní registr plátců SD obsahuje informace o plátcích spotřebních a 
ekologických daní.  

82 
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IS  Nestatni neziskové organizace   Informační systém NNO obsahuje databázi nestátních neziskových 
organizací  
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Příloha č. 5 
 

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

1 § 2 písm. a);    
§ 14 odst. 1 

V tomto zákoně se rozumí, a) základním registrem 
informační systém veřejné správy uvedený v § 3, 

Zákon č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech 
veřejné správy  

365/2000 Sb. stanoví práva a 
povinnosti, které souvisejí s 
vytvářením, užíváním, provozem a 
rozvojem informačních systémů 
veřejné správy 

  

2 § 5 odst. 1 
písm. d) 

1) Orgán veřejné moci využívá při své činnosti 
referenční údaje obsažené v příslušném základním 
registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje 
využívat podle tohoto zákona nebo podle jiných 
právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich 
správnost. Od osob, po kterých je jiným právním 
předpisem doložení takových údajů požadováno, je 
orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí 
takových údajů pouze, pokud 
d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle 
jiného právního předpisu. 

§ 89 a násl. zákona č. 
412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti 

orgán veřejné moci může 
referenční údaje jiné/dle jiného 
zákona požadovat je-li to nezbytné 
pro bezpečnostní řízení  

§ 89 - § 135 zákona č. 412/2005 
upravují kompletní postup 
bezpečnostního řízení 

3 § 5 odst. 4 

(4) Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které 
jsou o ní vedeny v základních registrech, po 
ověření její totožnosti elektronicky čitelným 
dokladem umožňujícím elektronickou identifikaci; 
fyzická osoba může po ověření její totožnosti 
umožnit přístup k referenčním údajům, které jsou o 
ní vedeny, též třetí osobě. 

 Například zákon č. 
325/1999 Sb., o azylu, 
zákon č. 326/1999 Sb., o 
pobytu cizinců na území 
České republiky, zákon č. 
328/1999 Sb., o 
občanských průkazech, 
zákon č. 329/1999 Sb., o 
cestovních dokladech 

z důvodu úpravy elektronicky 
čitelných dokladů, které jsou 
potřebné pro identifikaci osoby, 
které se z registrů vydávají údaje o 
její osobě 

  

4 § 7 odst. 5 

(5) Má-li Správa základních registrů důvodnou 
pochybnost, že orgán veřejné moci neoprávněně 
přistupuje k osobním údajům, informuje neprodleně 
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“). 

neodkazuje 101/2000 Sb. - o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů   
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

5 § 8 odst. 1 

(1) Správce agendového informačního systému 
zajišťuje realizaci vazby mezi agendovým 
informačním systémem a informačním systémem 
základních registrů za účelem zapisování údajů. 

§ 2 písm. c) a § 3 odst. 2 
zákona č. 365/2000 Sb., ve 
znění zákona č. 81/2006 
Sb. 

definice pojmu "správce" a kdo se 
jím rozumí 

správcem informačního systému 
veřejné správy subjekt, který podle 
zákona určuje účel a prostředky 
zpracování informací a za informační 
systém odpovídá; Správci 
informačních systémů veřejné správy 
jsou ministerstva, jiné správní úřady a 
územní samosprávné celky 

6 § 12 

Identifikátorem právnické osoby a dalších subjektů 
vedených v registru osob je jednoznačný 
identifikátor přidělovaný podle jiných právních 
předpisů 

Například zákon č. 89/1995 
Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších 
předpisů 

  

např. § 2 zákona č. 89/1995 - přímou 
identifikací identifikace jednotlivé 
právnické nebo fyzické osoby na 
základě jakéhokoliv identifikátoru, 
který lze použít bez nutnosti vynaložit 
ke zjištění identity dané osoby 
nepřiměřeného času a úsilí, 

7 § 14 odst. 6 

(6) Zjistí-li osoba uvedená v odstavci 3 nesoulad 
referenčních údajů, které jsou o ní vedeny v 
základním registru, se skutečným stavem, může 
bezplatně požádat o změnu referenčních údajů v 
základním registru editora příslušného referenčního 
údaje, a to i prostřednictvím kontaktního místa 
veřejné správy. Kontaktní místo veřejné správy 
předá žádost editorovi příslušného referenčního 
údaje. Editor postupuje podle § 4 odst. 3. 

§ 8a zákona č. 365/2000 
Sb., ve znění zákona č. 
130/2008 Sb. 

vymezuje kontaktní místa 

(2) Kontaktními místy veřejné správy 
jsou a) notáři, b) krajské úřady, c) 
matriční úřady, d) obecní úřady, úřady 
městských částí nebo městských 
obvodů územně členěných 
statutárních měst a úřady městských 
částí hlavního města Prahy, jejichž 
seznam stanoví prováděcí právní 
předpis, e) zastupitelské úřady 
stanovené prováděcím právním 
předpisem, f) držitel poštovní licence a 
Hospodářská komora České 
republiky. 
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

8 § 15 

Základní registry a informační systém základních 
registrů jsou majetkem státu. Zvláštní právo 
pořizovatele databáze, kterou je tvořen příslušný 
základní registr, vykonává správce příslušného 
základního registru. 

§ 88 až 94 zákona č. 
121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech 
souvisejících s právem 
autorským 

upravuje zvláštní právo 
pořizovatele databáze 

Pořizovatel databáze, Obsah 
zvláštního práva pořizovatele 
databáze, Omezení zvláštního práva 
pořizovatele databáze, Bezúplatné 
zákonné licence, Trvání zvláštního 
práva pořizovatele k databázi 

9 §17 písm. b) 

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou; 
b) cizinci, kterým bylo podle jiného právního 
předpisu vydáno povolení k trvalému pobytu na 
území České republiky nebo povolení k 
přechodnému pobytu na území České republiky na 
dobu delší než 90 dnů, 

326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České 
republiky  

podmínky vydání povolení k 
trvalému pobytu   

10 §17 písm. c) 

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou; 
c) občané jiných členských států Evropské unie, 
občané států, které jsou vázány mezinárodní 
smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím a 
občané států, které jsou vázány smlouvou o 
Evropském hospodářském prostoru, kteří na území 
České republiky hodlají přechodně pobývat po 
dobu delší než 3 měsíce, 

Např. Dohoda o volném 
pohybu osob mezi 
Evropským společenstvím a 
jeho členskými státy na 
jedné straně a Švýcarskou 
konfederací na druhé 
straně. 

občané státu mohou být vázáni 
mezinárodní sml. mezi státem a 
evropským společenstvím 

  

11 §17 písm. c)  

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou; 
c) občané jiných členských států Evropské unie, 
občané států, které jsou vázány mezinárodní 
smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím a 
občané států, které jsou vázány smlouvou o 
Evropském hospodářském prostoru, kteří na území 
České republiky hodlají přechodně pobývat po 
dobu delší než 3 měsíce, 

Přílohy V a VIII Dohody o 
Evropském hospodářském 
prostoru. 

občané státu mohou být vázáni 
mezinárodní sml. mezi státem a 
EHP 
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

12 § 17 písm. d) 

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou 
cizinci, kterým byla na území České republiky 
udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo 
doplňkové ochrany 

Zákon č. 325/1999 Sb., o 
azylu  

udělování azylu nebo doplňkové 
ochrany   

13 §18 odst. 1 
písm. c) 

(1) V registru obyvatel se vedou referenční údaje; 
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na 
kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného 
právního předpisu; 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 
předpisu, 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, 

Zákon č. 133/2000 Sb., o 
evidenci obyvatel a rodných 
číslech 

adresa místa pobytu   
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

14 §18 odst. 1 
písm. c) 

(1) V registru obyvatel se vedou referenční údaje; 
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na 
kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného 
právního předpisu; 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 
předpisu, 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, 

Například § 46b písm. a) 
občanského soudního řádu. jiná doručovací adresa 

Neuvedl-li adresát ve svém podání 
nebo jiném úkonu učiněném vůči 
soudu adresu místa v České 
republice, na kterou mu mají nebo 
mohou být doručovány písemnosti, je 
adresou pro doručování u písemnosti 
doručované prostřednictvím 
doručujícího orgánu, účastníka řízení 
nebo jeho zástupce 
b) u podnikající fyzické osoby adresa 
místa podnikání nebo adresa 
zástupce pro doručování uvedená ve 
smlouvě, ve sporu z této smlouvy; má-
li podnik fyzické osoby organizační 
složku, i adresa sídla organizační 
složky, 

15 § 18 odst. 1 
písm. h) 

(1) V registru obyvatel se vedou referenční údaje 
h) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor 
datové schránky, je-li tato datová schránka 
zpřístupněna. 

 § 21 zákona č. 300/2008 
Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů. 

identifikátor dat. schránky 

K identifikaci datové schránky slouží 
identifikátor. Identifikátor není 
zaměnitelný s žádným jiným 
identifikátorem využívaným orgány 
veřejné moci. Způsob tvorby 
identifikátoru stanoví ministerstvo 
vyhláškou. 

16 § 18 odst. 2 

(2) Referenční údaj o čísle elektronicky čitelného 
dokladu slouží k elektronické identifikaci jeho 
držitele při komunikaci s informačními systémy 
veřejné správy. Bezpečnostní osobní kód 
elektronicky čitelného dokladu je pro účely registru 
obyvatel autentizačním údajem, který se vede v 
zašifrované podobě a který je neveřejný. 

Například zákon č. 
328/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

elektronicky čitelný doklad   
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

17 § 19 odst. 3 

(3) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. e) je 
editorem Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje 
uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až f) 
prostřednictvím agendového informačního systému 
cizinců; pokud tak stanoví jiný právní předpis, 
zapisuje se rovněž údaj uvedený v § 18 odst. 1 
písm. g). 

Zákon č. 326/1999 Sb., o 
pobytu cizinců na území 
České republiky 

agendový informační systém 
cizinců 

§ 158 - § 160a - HLAVA XV - 
INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

18 § 20 odst. 3 

(3) Ministerstvo vnitra v registru obyvatel 
zpracovává údaje potřebné k plnění úkolů 
stanovených jiným právním předpisem v rozsahu 
údajů podle § 18. 

Například zákon č. 
273/2008 Sb., o Policii 
České republiky, zákon č. 
13/1993 Sb., celní zákon, 
zákon č. 153/1994 Sb., o 
zpravodajských službách 
České republiky, zákon č. 
154/1994 Sb., o 
Bezpečnostní informační 
službě 

jiné právní předpisy   

19 § 22 odst. 3 

(3) Po uplynutí doby stanovené v odstavcích 1 a 2 
se údaje likvidují, s výjimkou údajů podle § 18 odst. 
4, které se vedou ještě po dobu následujících 10 
let. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů 

likvidace údajů   
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

20 § 24 písm. a) 

V tomto zákoně se rozumí 
a) agendovým místem příslušný orgán, který vede 
evidenci osob uvedených v § 25 podle jiného 
právního předpisu18) nebo uděluje oprávnění k 
činnosti podle jiného právního předpisu19), 

Například zákon č. 
513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, zákon č. 455/1991 
Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský 
zákon), zákon č. 83/1990 
Sb., o sdružování občanů, 
zákon č. 3/2002 Sb., o 
svobodě náboženského 
vyznání  

orgány, které vedou evidenci   

21 § 24 písm. a) viz. bod 20 

Například zákon č. 61/1988 
Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní 
báňské správě, zákon č. 
85/1996 Sb., o advokacii 

orgány, které udělují povolení k 
činnosti 

  

22 § 24 písm. d) 

V tomto zákoně se rozumí 
d) identifikačním číslem provozovny číselný kód 
označovaný zkratkou „IČP“, který slouží k 
jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který 
vykonává činnost stanovenou zákonem 
upravujícím živnostenské podnikání. 

§ 17 zákona č. 455/1991 
Sb., ve znění zákona č. 
130/2008 Sb. 

vymezení provozovny, obecně 
živnostenské podnikání 

Živnostenský úřad, který obdrží 
oznámení podle odstavce 3 přidělí 
provozovně identifikační číslo 
provozovny poskytnuté správcem 
základního registru osob 28d), nebylo-
li již přiděleno,, provede zápis 
provozovny do živnostenského 
rejstříku a o provedeném zápisu a 
přiděleném identifikačním čísle 
provozovny informuje podnikatele. 
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

23 § 25 písm. d) e) 

Subjektem, o němž se vedou v registru osob údaje 
(dále jen „osoba“),je 
d) podnikající fyzická osoba, 
e) zahraniční osoba a organizační složka 
zahraniční osoby, 

§ 2 odst. 2 zákona č. 
513/1991 Sb.a § 21 zákona 
č. 513/1991 Sb. 

vymezení pojmů   

24 § 25 písm. f) 

Subjektem, o němž se vedou v registru osob údaje 
(dále jen „osoba“),je 
f) organizace s mezinárodním prvkem, 
 pokud je zapsána do evidence podle jiného 
právního předpisu. 

Zákon č. 116/1985 Sb., o 
podmínkách činnosti 
organizací s mezinárodním 
prvkem v Československé 
socialistické republice 

upravuje org. s mezinárodním 
prvkem   

25 § 25 písm. f) 

Subjektem, o němž se vedou v registru osob údaje 
(dále jen „osoba“),je 
f) organizace s mezinárodním prvkem, 
 pokud je zapsána do evidence podle jiného 
právního předpisu. 

Například zákon č. 
513/1991 Sb., zákon č. 
455/1991 Sb., zákon č. 
85/1996 Sb., 358/1992 Sb., 
o notářích a jejich činnosti 
(notářský řád), 252/1997 
Sb., o zemědělství, zákon č. 
83/1990 Sb.,  

jiné právní předpisy   

26 § 29 odst. 1 
písm. i) 

1) V tomto zákoně se rozumí 
i) správním obvodem v hlavním městě Praze 
území, na němž vykonává úřad městské části 
hlavního města Prahy určený Statutem hlavního 
města Prahy některou přenesenou působnost z 
rozsahu svěřeného orgánu obce s rozšířenou 
působností. 

 § 4 odst. 2 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění 
zákona č. 145/2001 Sb. 

přenesená působnost 

(2) Městské části jsou správním 
obvodem, jen je-li jim zákonem nebo 
Statutem svěřen výkon přenesené 
působnosti (dále jen "přenesená 
působnost městské části"). 
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

27 § 31 odst. 1 
písm. b) 

(1) Registr územní identifikace obsahuje údaje o 
těchto základních územních prvcích 
 b) území regionu soudržnosti podle jiného 
právního předpisu, 

 § 15 zákona č. 248/2000 
Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje 

výčet regionů soudržnosti (8)   

28 § 31 odst. 1 
písm. c) 

c) území vyššího územního samosprávného celku 

Ústavní zákon č. 347/1997 
Sb., o vytvoření vyšších 
územních samosprávných 
celků a o změně ústavního 
zákona České národní rady 
č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky, ve znění 
ústavního zákona č. 
176/2001 Sb. 

    

29 § 31 odst. 1 
písm. d) 

d) území kraje § 3 zákona č. 36/1960 Sb., 
o územním členění státu 

    

30 § 31 odst. 1 
písm. e) 

e) území okresu Zákon č. 36/1960 Sb., 
Vyhláška č. 564/2002 Sb. 

    

31 § 31 odst. 1 
písm. f) 

f) správní obvod obce s rozšířenou působností  § 66 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích 
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

32 § 31 odst. 1 
písm. g) 

g) správní obvod obce s pověřeným obecním 
úřadem Zákon č. 314/2002 Sb.     

33 § 31 odst. 1 
písm. h) 

h) území obce § 18 a násl. zákona č. 
128/2000 Sb. 

    

34 § 31 odst. 1 
písm. i) 

i) území vojenského újezdu 
§ 30 zákona č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany 
České republiky. 

    

35 § 31 odst. 1 
písm. j) 

j) správní obvod v hlavním městě Praze Zákon č. 131/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

    

36 § 31 odst. 1 
písm. k) 

k) území městského obvodu v hlavním městě 
Praze 

Zákon č. 36/1960 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

    

37 § 31 odst. 1 
písm. l) 

l) území městské části v hlavním městě Praze 
§ 3 zákona č. 131/2000 Sb., 
ve znění pozdějších 
předpisů. 

    

38 § 31 odst. 1 
písm. m) 

m) území městského obvodu a městské části 
územně členěného statutárního města 

 § 4 zákona č. 128/2000 
Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

39 § 31 odst. 1 
písm. n) n) katastrální území 

§ 27 písm. h) zákona č. 
344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí České republiky 

    

40 § 31 odst. 1 
písm. o) 

o) území základní sídelní jednotky 
§ 2 písm. s) zákona č. 
89/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

    

41 § 31 odst. 1 
písm. r) 

r) pozemek v podobě parcely § 27 písm. a) a b) zákona č. 
344/1992 Sb. 

    

42 § 31 odst. 3 
písm. a) 

Registr územní identifikace dále obsahuje údaje o 
těchto územně evidenčních jednotkách 
a) část obce 

 § 27 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb.     

43 § 31 odst. 3 
písm. b) b) ulice nebo jiné veřejné prostranství 

§ 34 zákona č. 128/2000 
Sb.; § 13 zákona č. 
131/2000 Sb. 

    

44 § 39 odst. 4 

Správcem informačního systému územní 
identifikace je Český úřad zeměměřický a 
katastrální, který vykonává též zvláštní právo 
pořizovatele databáze tohoto systému. 

 § 88 až 94 zákona č. 
121/2000 Sb., o právu 
autorském 

upravuje zvláštní právo 
pořizovatele databáze 

Pořizovatel databáze, Obsah 
zvláštního práva pořizovatele 
databáze, Omezení zvláštního práva 
pořizovatele databáze, Bezúplatné 
zákonné licence, Trvání zvláštního 
práva pořizovatele k databázi 
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

45 § 50 odst. 2 

 V registru práv a povinností nejsou vedeny 
utajované informace a další údaje, jejichž vedení 
by podle jiných právních předpisů mohlo ohrozit 
bezpečnost České republiky nebo jiné její zájmy 
anebo činnost jejích bezpečnostních sborů nebo 
zpravodajských služeb. 

Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a 
o bezpečnostní způsobilosti   

46 § 50 odst. 2 viz. bod 45 
Například § 64a zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 

informace, které mohou ohrozit 
bezpečnost ČR 

  

47 § 51 odst. 3 

(3) Referenční údaje uvedené v odstavci 1 jsou 
přístupny všem orgánům veřejné moci; to neplatí, 
pokud by tím byla ohrožena činnost zpravodajské 
služby. 

§ 2 + § 13 zákona č. 
154/1994 Sb., § 13 zákona 
č. 289/2005 Sb. 

definice zpravodajských služeb 

Zpravodajské služby jsou státní 
orgány pro získávání, shromažďování 
a vyhodnocování informací (dále jen 
"zabezpečování informací") důležitých 
pro ochranu ústavního zřízení, 
významných ekonomických zájmů, 
bezpečnost a obranu České republiky. 

48 § 53 odst. 4 

(4) Je-li agenda vykonávána orgány územních 
samosprávných celků v rámci samostatné 
působnosti, ohlášení agendy Ministerstvu vnitra 
provede ústřední správní úřad nebo jiný správní 
úřad s celostátní působností, jehož oblasti 
působnosti je tato agenda nejbližší. 

Například zákon č. 2/1969 
Sb., o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů 
státní správy České 
republiky 
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

49 § 54 odst. 1 
písm. f) 

(1) Ohlášení agendy podle § 53 obsahuje f) výčet 
základních registrů nebo agendových informačních 
systémů, do kterých je pro výkon agendy nezbytné 
zajistit přístup k údajům v nich vedeným a o nichž 
byly zpřístupněny Ministerstvu vnitra informace 
podle jiného právního předpisu 

§ 4 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 365/2000 Sb.   

d) stanoví pravidla pro sdílení dat a 
služby mezi jednotlivými informačními 
systémy veřejné správy 
prostřednictvím referenčního rozhraní 
a pravidla pro zápis datových prvků do 
informačního systému o datových 
prvcích. Postupy ministerstva a 
orgánů veřejné správy při vedení a 
zápisu datových prvků do 
informačního systému o datových 
prvcích, včetně postupů ministerstva 
při vyhlašování datových prvků, 
stanoví prováděcí právní předpis; 

50 § 57 odst. 4 

(4) Požádá-li o to orgán veřejné moci oprávněný 
podle jiného právního předpisu k přístupu k údaji o 
uživatelském jménu oprávněné úřední osoby, která 
učinila přístup, předá mu orgán veřejné moci 
uvedený v odstavci 1 také jméno a příjmení této 
úřední osoby. 

Například § 11 odst. 2 a 3 
zákona č. 153/1994 Sb. 

Poskytování informací 
zpravodajským službám   

51 § 58a odst.1 

Fyzická nebo právnická osoba, které byly údaje 
podle věty první poskytnuty, nesmí poskytnuté 
údaje předat dalším osobám bez výslovného 
souhlasu subjektu údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů 

    

52 § 60 odst. 1 orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním 
osobních údajů podle jiného právního předpisu 

§ 29 zákona č. 101/2000 
Sb. činnost úřadu na OOÚ   
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Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - odkazy a p oznámky pod čarou  (Příloha č. 5) 

  

§ odst. 
písm.) Text § odst. písm.) 

Odkazuje na zákon 
(X) Proč Podrobněji zákon (X) 

53 § 60 odst. 1 

Správce informačního systému má k tomuto 
záznamu přístup pouze v rozsahu nezbytně 
nutném pro účely výkonu činnosti správce podle 
jiného právního předpisu. 

 Zákon č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech 
veřejné správy 

    

54 § 62 odst. 1 

Registr územní identifikace je veřejně přístupný 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje z 
tohoto registru se poskytují v elektronické podobě, 
včetně vytěžování jeho obsahu 

§ 90 zákona č. 121/2000 
Sb. 

váže se k právům pořizovatele 
databáze 

 

55 § 63 odst. 3 
(3) Ředitele Správy základních registrů do doby 
nabytí účinnosti služebního zákona jmenuje a 
odvolává ministr vnitra. 

§ 53 odst. 5 zákona č. 
218/2002 Sb. 

služební zákon - ještě není účinný 
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Příloha č. 6 
 

Přehled zákonů měněných zákony 227/2009 Sb. a 424/2010 Sb. 
 

Přehled zákon ů, které m ění zákon č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 6) 

1 č. 42/1958 Sb. změna zákona o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením 
Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou 

2 č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu 

3 č. 116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé 
socialistické republice 

4 č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 

5 č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 

6 č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

7 č. 62/1988 Sb. o geologických pracích 

8 č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 

9 č. 403/1990 Sb. o zmírnění následků některých majetkových křivd 

10 č. 531/1990 Sb. o územních finančních orgánech 

11 č. 231/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 

12 č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 

13 č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky 

14 č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

15 č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

16 č. 241/1992 Sb. o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 

17 č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

18 č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky 

19 č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti 

20 č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

21 č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
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Přehled zákon ů, které m ění zákon č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 6) 

22 č. 19/1993 Sb. o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 

23 č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 

24 č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu 

25 č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu 

26 č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství 

27 č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

28 č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky 

29 č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů 

30 č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě 

31 č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě 

32 č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 

33 č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

34 č. 140/1996 Sb. o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 

35 č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

36 č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření  

37 č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění  

38 č. 15/1998 Sb. o dohledu v oblasti kapitálového trhu 

39 č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv 

40 č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 

41 č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví 

42 č. 61/2000 Sb. o námořní plavbě 

43 č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

44 č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 

45 č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 



  

 ________________________________________________________________________ 
 

     ______________________________________________________________________ 
 

      - 63 -  

Přehled zákon ů, které m ění zákon č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 6) 

46 č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

47 č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě 

48 č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  

49 č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení  

50 č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

51 č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích  

52 č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  

53 č. 553/1991 Sb. o obecní policii 

54 č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech 

55 č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky 

56 č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech 

57 č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech  

58 č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 

59 č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

60 č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

61 č. 185/2001 Sb. o odpadech 

62 č. 254/2001 Sb. o vodách 

63 č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě  

64 č. 449/2001 Sb. o myslivosti 

65 č. 477/2001 Sb. o obalech  

66 č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností  

67 č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů 

68 č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 

69 č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
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Přehled zákon ů, které m ění zákon č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 6) 

70 č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

71 č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů 
a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování 

72 č. 162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických zahrad 

73 č. 276/2003 Sb. o Antarktidě 

74 č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 

75 č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 

76 č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných 
zdrojů  

77 č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu 
s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů 

78 č. 185/2004 Sb. o Celní správě České republiky 

79 č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči 

80 č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 

81 č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 

82 č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  

83 č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti 

84 č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

85 č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 

86 č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

87 č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými přípravky 

88 č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí 

89 č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

90 č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi 

91 č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění 

92 č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 

93 č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě  
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Přehled zákon ů, které m ění zákon č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 6) 

94 č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

95 č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 

96 č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství 

97 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

98 č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 

99 č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 

100 č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky 

101 č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 

102 č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

103 č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

104 č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 

105 č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 

106 č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy 
k bytům a nebytovým prostorům 

107 č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách 

108 č. 219/1995 Sb., devizový zákon 

109 č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

110 č. 85/1996 Sb., o advokacii 

111 č. 19/1997 Sb. o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 

112 č. 49/1997 Sb., o civilním letectví  

113 č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 

114 č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

115 č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

116 č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

117 č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 
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Přehled zákon ů, které m ění zákon č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 6) 

118 č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích  

119 č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 

120 č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  

121 č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních  

122 č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 

123 č. 93/2009 Sb., o auditorech 

Přehled zákon ů, které m ění zákon č. 424/2010 Sb. (Příloha č. 6) 

124 č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  

125 č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky 

126 č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 

127 č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky  

128 č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 



  

 ________________________________________________________________________ 
 

     ______________________________________________________________________ 
 

      - 67 -  

Příloha č. 7 
 

Přehled zákonů měněných zákony 227/2009 Sb. a 424/2010 Sb. pouze formálně 
 

A 
Zákony zm ěněné zákonem č. 227/2009 Sb.; kterým se m ění zákon 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zn ění zákona č. 

100/2010 Sb., a další související zákony pouze form álně (Příloha č. 7) 

1 č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

2 č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

3 č. 21/1992 Sb., o bankách 

4 č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách 

5 č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů  

6 č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

7 
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 

8 č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 

9 č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

10 č. 13/1993 Sb., celní zákon 

11 č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 

12 č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 
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A 
Zákony zm ěněné zákonem č. 227/2009 Sb.; kterým se m ění zákon 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zn ění zákona č. 

100/2010 Sb., a další související zákony pouze form álně (Příloha č. 7) 

13 č. 266/1994 Sb., o dráhách 

14 č. 91/1996 Sb., o krmivech 

15 č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích  

16 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o 
hnojivech) 

17 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

18 
č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 
zařízením 

19 č. 325/1999 Sb., o azylu  

20 
č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 
některých dalších zákonů (tiskový zákon) 

21 č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků 

22 č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 

23 č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích 

24 č. 128/2000 Sb., o obcích  

25 č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
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A 
Zákony zm ěněné zákonem č. 227/2009 Sb.; kterým se m ění zákon 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zn ění zákona č. 

100/2010 Sb., a další související zákony pouze form álně (Příloha č. 7) 

26 č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat  

27 
č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského 
dna za hranicemi pravomocí států  

28 č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

29 č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu  

30 č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství  

31 
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel  

32 
č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných 
skladech  

33 č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy  

34 č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin  

35 č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách  

36 
č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech  

37 č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  

38 
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb  
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A 
Zákony zm ěněné zákonem č. 227/2009 Sb.; kterým se m ění zákon 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zn ění zákona č. 

100/2010 Sb., a další související zákony pouze form álně (Příloha č. 7) 

39 č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 

40 
č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní 

41 č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  

42 
č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a 
mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství  

43 č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin  

44 č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců 

45 
č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, 
vývozu a tranzitu 

46 č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů  

47 
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta 

48 
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 
poskytováním zdravotní péče 

49 č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 

50 č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 

51 č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 
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A 
Zákony zm ěněné zákonem č. 227/2009 Sb.; kterým se m ění zákon 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zn ění zákona č. 

100/2010 Sb., a další související zákony pouze form álně (Příloha č. 7) 

52 č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství  

53 č. 500/2004 Sb., správní řád 

54 č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

55 
č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice 
omezuje z bezpečnostních důvodů 

56 č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích  

57 
č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje 
bydlení 

58 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

59 č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení  

60 č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení  

61 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

62 č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury  

63 
č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a 
souvisejících činnostech 

64 č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti 
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A 
Zákony zm ěněné zákonem č. 227/2009 Sb.; kterým se m ění zákon 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zn ění zákona č. 

100/2010 Sb., a další související zákony pouze form álně (Příloha č. 7) 

65 
č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a 
bezpečnostním účelům na území České republiky  

66 č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot 

67 č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 

68 č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 



  

     
     ______________________________________________________________________ 
 

    

B 
Zákony zm ěněné zákonem č. 424/2010 Sb., kterým se m ění zákon 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zn ění zákona č. 

100/2010 Sb., a další související zákony pouze form álně (Příloha č. 7) 

69 
č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v 
Československé socialistické republice 

70 č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 

71 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (část zahrnuta v tabulce 
424/2010 Sb. - změny zákonů) 

72 č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 

73 č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 

74 č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  

75 č. 128/2000 Sb., o obcích 

76 č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

77 č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech  

78 č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu  

79 č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

80 č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  

81 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

82 
č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
základních registrech 
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Příloha č. 8 

 

Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

1 č. 42/1958 Sb. 

Změna zákona o úpravě 
některých nároků a 
závazků souvisících se 
sjednocením Zakarpatské 
Ukrajiny s Ukrajinskou 
sovětskou socialistickou 
republikou 

§ 4a Ministerstvu financí registr obyvatel pro účely řízení o náhradách fyzickým 
osobám 

  

2 č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu § 67g Ministerstvu 
zdravotnictví 

registr obyvatel pro výkon působnosti v oblasti 
ochrany veřejného zdraví 

  

3 č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu § 67i Ministerstvu 
zdravotnictví 

registr obyvatel 
pro výkon státní správy v oblasti 
zajištění Národního zdravotnického 
informačního systému 

Národní zdravotnický informační 
systém 

4 č. 116/1985 Sb. 

o podmínkách činnosti 
organizací s 
mezinárodním prvkem v 
Československé 
socialistické republice 

§ 5 Ministerstvu vnitra 

do registru osob 
zapisuje! + 

využívá registr 
obyvatel 

výkon státní správy na úseku 
povolování organizací s mezinárodním 
prvkem + zapisování mezinárodní 
nevládní organizace nebo organizace 
podle § 6 zákona 

  

5 č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči § 43a Ministerstvu kultury registr obyvatel 

pro výkon státní správy na úseku 
památkové péče - řízení o povelení 
restaurování, prohlášení za kult. 
památku 
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

6 č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 
nerostného bohatství § 42 Ministerstvu 

životního prostředí registr obyvatel působnost zákona   

7 č. 61/1988 Sb. 
o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní 
báňské správě 

§ 46a 
Českému báňskému 
úřadu a obvodním 
báňským úřadům 

registr obyvatel pro výkon jejich působnosti (B. úřadů)   

8 č. 62/1988 Sb. o geologických pracích § 18 Ministerstvu 
životního prostředí 

registr obyvatel působnost zákona   

9 č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů § 9 Ministerstvu vnitra 

do registru osob 
zapisuje! + 

využívá registr 
obyvatel 

Ministerstvo vede evidenci sdružení a 
jejich organizačních jednotek, které 
jsou oprávněny jednat svým jménem; 
pro výkon státní správy na úseku 
sdružovacího práva podle tohoto 
zákona 

  

10 č. 403/1990 Sb. 
o zmírnění následků 
některých majetkových 
křivd 

§ 23c Ministerstvu financí registr obyvatel ověřování údajů o fyzických osobách, 
které jsou účastníky restitučního řízení 

  

11 č. 531/1990 Sb. o územních finančních 
orgánech 

§ 15a 
Ministerstvu financí 
a územním 
finančním orgánům 

registr obyvatel působnost zákona   

12 č. 231/1991 Sb. 

o působnosti orgánů 
České republiky v 
mimosoudních 
rehabilitacích 

§ 15a Ministerstvu financí registr obyvatel 

zjišťování a ověřování údajů o 
fyzických osobách potřebných pro 
posouzení oprávněnosti uplatněného 
nároku na finanční náhradu 
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

13 č. 282/1991 Sb. 

o České inspekci 
životního prostředí a její 
působnosti v ochraně 
lesa 

§ 1a České inspekci 
životního prostředí registr obyvatel neuveden   

14 č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního 
prostředí České republiky 

§ 1a Státnímu fondu 
životního prostředí 

registr obyvatel neuveden   

15 č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení 

§ 11a 
České správě 
sociálního 
zabezpečení 

registr obyvatel působnost ČSSZ   

16 č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny § 75a orgánům ochrany 

přírody registr obyvatel neuveden   

17 č. 241/1992 Sb. 

o Státním fondu České 
republiky pro podporu a 
rozvoj české 
kinematografie 

§ 6a Ministerstvu kultury registr obyvatel 

pro výkon autorských majetkových 
práv,  za účelem doložení skutečnosti, 
že tato práva připadla státu, o 
zemřelých autorech 

  

18 č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu § 18b 

orgánům ochrany 
zemědělského 
půdního fondu 

registr obyvatel neuvedeno   

19 č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí 
České republiky 

§ 6a 
orgánům 
zeměměřickým a 
katastrálním 

registr obyvatel působnost zákona   

20 č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich 
činnosti 

část 
devátá 
(109a) 

notářům registr obyvatel 
pro potřeby úkonů, které vykonávají z 
pověření soudu podle jiného právního 
předpisu 
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

21 č. 555/1992 Sb. 
o Vězeňské službě a 
justiční stráži České 
republiky 

§ 23a Vězeňské službě registr obyvatel evidenci osob ve výkonu vazby   

22 č. 592/1992 Sb. 
o pojistném na 
všeobecné zdravotní 
pojištění 

§ 27a 

Ústřední pojišťovně 
Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 
České republiky 

registr obyvatel vedení registru pojištěnců 
všeobecného zdravotního pojištění 

Registr pojištěnců všeobecného 
zdravotního pojištění; Ústřední 

pojišťovna Všeobecné zdravotní 
pojišťovny České republiky 
poskytuje podle § 27 odst. 1 

Ministerstvu vnitra na jeho žádost 
podklady potřebné k ověřování 
pravdivosti a přesnosti údajů 

vedených v informačním systému 
evidence obyvatel 

23 č. 19/1993 Sb. 

o orgánech státní správy 
České republiky v oblasti 
puncovnictví a zkoušení 
drahých kovů 

§ 7a Puncovnímu úřadu registr obyvatel 
pro potřeby výkonu státní správy v 
oblasti puncovní inspekce a vedení 
registru výrobců a obchodníků 

Registr výrobců a obchodníků 

24 č. 96/1993 Sb. 
o stavebním spoření a 
státní podpoře 
stavebního spoření 

§ 15a Ministerstvu financí registr obyvatel 
pro výkon státní správy na úseku 
státní kontroly dodržování podmínek 
pro poskytování státní podpory  

Ministerstvo je oprávněno 
požádat při posuzování žádosti o 
roční zálohu státní podpory, nebo 

v případě nezbytnosti jejího 
doplnění nebo opravy 

Ministerstvo vnitra o porovnání 
údajů informačního systému s 
údaji vedenými v základním 

registru obyvatel 

25 č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním 
úřadu 

§ 4a Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu 

registr obyvatel působnost zákona   
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

26 č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu § 25a Ústavnímu soudu registr obyvatel pro výkon působnosti ÚS   

27 č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství § 12j státnímu 
zastupitelství 

registr obyvatel výkon působnosti dle tohoto i jiných 
zákonů 

  

28 č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění 
se státním příspěvkem 

§ 45b ministerstvu financí registr obyvatel 

pro výkon státní správy na úseku 
státního dozoru nad penzijními fondy 
při poskytování státního příspěvku 
penzijního připojištění 

ministerstvo je oprávněno 
požadovat, aby Ministerstvo 

vnitra prověřilo údaje z registru 
obyvatel 

29 č. 153/1994 Sb. o zpravodajských 
službách České republiky 

§ 11 zpravodajské službě 

základním 
registru obyvatel, 

základním 
registru osob, 

základním 
registru územní 
identifikace, v 

základním 
registru práv a 

povinností 

pro plnění konkrétního úkolu ve své 
působnosti nebo pro provádění 
opatření k evidenční ochraně údajů 
vedených v registrech, informačních 
systémech a evidencích 

Nepřetržitý přístup 
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Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

30 č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů § 6a Rejstříku trestů registr obyvatel působnost zákona 

Rejstřík trestů může údaje 
poskytnuté mu  pro účely plnění 
úkolů podle tohoto zákona dále 

předávat, třídit nebo kombinovat, 
popřípadě je blokuje, zjistí-li, že 

poskytnuté údaje nejsou 
správné; o zjištění nepřesného 
údaje Rejstřík trestů neprodleně 

informuje Ministerstvo vnitra, 
které po prověření údaj opraví, 

doplní nebo zlikviduje. 

31 č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě § 9a Českému 
statistickému úřadu 

registr obyvatel působnost zákona 
Český statistický úřad je 

správcem základního registru 
osob 

32 č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě § 21a Českému 
statistickému úřadu 

základním 
registru obyvatel, 

základním 
registru osob, 

základním 
registru územní 
identifikace, v 

základním 
registru práv a 

povinností 

pro aktualizaci registru ekonomických 
subjektů 

Registr ekonomických subjektů; 
zpřístupní registry a to o 

ekonomickém subjektu v rozsahu 
údajů uvedených v § 20 odst. 2 

písm. a) až h) a u), a jde-li o 
údaje o provozovně, v rozsahu 
údajů uvedených v § 20 odst. 4 

písm. a), c) až g) a k) tohoto 
zákona.“ 

33 č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě § 48a 
Ministerstvu dopravy 
a Státní plavební 
správě 

registr obyvatel působnost zákona   
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

34 č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře § 63 

Ministerstvu práce a 
sociálních věcí a 
orgánům státní 
sociální podpory 

registr obyvatel pro účely státní sociální podpory   

35 č. 289/1995 Sb. 
o lesích a o změně a 
doplnění některých 
zákonů 

§ 47 Orgánům státní 
správy lesů  

registr obyvatel výkon státní správy dle tohoto zákona   

36 č. 140/1996 Sb. 
o zpřístupnění svazků 
vzniklých činností bývalé 
Státní bezpečnosti 

§ 10f 
Ministerstvu obrany 
a Ministerstvu 
spravedlnosti 

registr obyvatel pro výkon působnosti podle § 4 až 6 
tohoto zákona 

  

37 č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích 

§ 41a Ministerstvu dopravy registr obyvatel působnost zákona 

Ministerstvo dopravy může 
poskytnuté údaje pro účely 

plnění úkolů podle tohoto zákona 
a ověřování údajů o státních 

občanech České republiky dále 
předávat, třídit nebo kombinovat, 
popřípadě je blokuje, zjistí-li, že 
poskytnuté údaje nejsou přesné; 

o zjištění nepřesného údaje 
neprodleně informuje 
Ministerstvo vnitra. 

38 č. 18/1997 Sb. 
o mírovém využívání 
jaderné energie a 
ionizujícího záření  

§ 46c 
Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

registr obyvatel pro výkon působnosti podle § 3 odst. 2 
písm. i) a o) zákona 
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

39 č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 
pojištění  § 40 Zdravotní pojišťovna 

je uživatelem registr obyvatel uživatelem o subjektech údajů, kteří 
jsou jejími pojištěnci   

40 č. 15/1998 Sb. o dohledu v oblasti 
kapitálového trhu 

§ 13a České národní 
bance 

registr obyvatel působnost zákona   

41 č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv § 16a VOP registr obyvatel působnost zákona   

42 č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 
ochraně dětí 

§ 53a 

Ministerstvu práce a 
sociálních věcí a 
orgánům sociálně-
právní ochrany 

registr obyvatel pro výkon státní správy na úseku 
sociálně právní ochrany 

  

43 č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví § 39 pojišťovnám registr obyvatel pro účely související s pojišťovací a 
zajišťovací činností 

  

44 č. 61/2000 Sb. o námořní plavbě § 80a Námořnímu úřadu registr obyvatel působnost zákona   

45 č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů § 29a Úřad na ochranu 

osobních údajů registr obyvatel výkon působnosti dle tohoto i jiných 
zákonů   

46 č. 115/2000 Sb. 

o poskytování náhrad 
škod způsobených 
vybranými zvláště 
chráněnými živočichy 

§ 10a orgánům uvedeným 
v § 10 registr obyvatel neuvedeno   
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

47 č. 121/2000 Sb. 
o právu autorském, o 
právech souvisejících s 
právem autorským 

§ 26a Ministerstvu kultury registr obyvatel 
výkon majetkových práv za účelem 
doložení skutečnosti, že tato práva 
připadla státu 

  

48 č. 219/2000 Sb. 

o majetku České 
republiky a jejím 
vystupování v právních 
vztazích 

§ 64a 

Ministerstvu financí 
a Úřadu pro 
zastupování státu ve 
věcech majetkových 

registr obyvatel pro výkon působnosti na úseku 
hospodaření s majetkem státu 

  

49 č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační 
službě 

§ 5a Probační a mediační 
službě 

registr obyvatel výkon působnosti dle tohoto i jiných 
zákonů 

  

50 č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví  

§ 47b 

zdravotnickým 
zařízením 
oprávněným 
provádět pravidelná 
nebo zvláštní 
očkování podle § 
47a o obyvatelích 

registr obyvatel neuveden   

51 č. 301/2000 Sb.  o matrikách, jménu a 
příjmení  

§ 84 MV a matriční úřady 
využívají 

registr obyvatel Pro výkon státní správy na úseku 
matrik 
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

52 č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích § 122a Ministerstvu dopravy registr obyvatel působnost zákona 

Ministerstvo může jemu 
poskytnuté údaje z informačního 
systému evidence obyvatel pro 
účely ověřování údajů vedených 

v evidenci řidičů podle tohoto 
zákona dále předávat, třídit nebo 

kombinovat, popřípadě je 
blokuje, zjistí-li, že poskytnuté 
údaje nejsou přesné; o zjištění 
nepřesného údaje Ministerstvo 
vnitra nebo policii neprodleně 

informuje. 

53 č. 458/2000 Sb. 

o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy 
v energetických 
odvětvích  

§ 17a 

Ministerstvu 
průmyslu a obchodu 
a Energetickému 
regulačnímu úřadu 

registr obyvatel působnost zákona 

Ministerstvo a Energetický 
regulační úřad mohou pro účely 

ověření poskytnutých údajů a pro 
plnění úkolů státní správy podle 
tohoto zákona poskytnuté údaje 

dále předávat, třídit nebo 
kombinovat, popřípadě je 

blokovat, zjistí-li, že poskytnuté 
údaje nejsou přesné; o zjištění 
nepřesného údaje Ministerstvo 

vnitra nebo Policii České 
republiky neprodleně informují 
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Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

54 č. 56/2001 Sb. 
o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních 
komunikacích  

§ 4a Ministerstvu dopravy registr obyvatel 
k zápisu osobních údajů o 
provozovateli vozidla, o vlastníku 
vozidla atd. 

Ministerstvo dopravy může 
poskytnuté údaje v rozsahu a pro 
účely uvedené v § 4 odst. 8 dále 
předávat, třídit nebo kombinovat, 
popřípadě je blokuje, zjistí-li, že 
poskytnuté údaje nejsou přesné; 

o zjištění nepřesného údaje 
Ministerstvo vnitra nebo Policii 
České republiky neprodleně 

informuje 

55 č. 553/1991 Sb. o obecní policii § 11a 
Obecní policie (je 
oprávněna 
vyžadovat) 

registr obyvatel  plnění svých úkolů podle tohoto nebo 
zvláštního zákona 

  

56 č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a 
katastrálních orgánech 

§ 3 
Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

registr územní 
identifikace 

vykonává správu registru základní registr územní 
identifikace, adres a nemovitostí 

57 č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na 
území České republiky § 165a Mnisterstvo vnitra 

využívá registr obyvatel při výkonu státní správy podle tohoto 
zákona 

Policie využívá údaje vedené v 
jiných informačních systémech 

veřejné správy pro účely zjištění 
správnosti údajů vedených v 
informačním systému cizinců;  
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 
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Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

58 č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech § 17b 
Ministerstvo vnitra a 
obecní úřady 
využívají 

registr obyvatel výkon státní správy na úseku 
občanských průkazů 

§ 3a (1) Občanské průkazy 
uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a 

b) umožňují využívat 
prostřednictvím základních 

registrů pouze údaje 
zpracovávané elektronicky v 
rozsahu a) jméno, popřípadě 
jména..... které jsou vedeny v 

základním registru obyvatel (dále 
jen „registr obyvatel“); údaj o 
adrese místa pobytu, místu a 
okresu narození se z registru 

obyvatel poskytuje 
prostřednictvím referenční vazby 
na referenční údaj ze základního 

registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí, § 4a, § 5, § 

6 

59 č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech  § 30 

využívají 
Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo 
zahraničních věcí a 
obecní úřady obcí s 
rozšířenou 
působností 

registr obyvatel výkon státní správy na úseku 
cestovních dokladů  

§ 29 odst 2 písm f) den, měsíc a 
rok poskytnutí údaje a označení 
oprávněného subjektu, kterému 
byl údaj poskytnut z evidence 

cestovních dokladů 
prostřednictvím základních 

registrů, §29a odst 2 písm f) 
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Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

60 č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a 
rodných číslech § 23a 

Ministerstvo vnitra, 
krajské úřady, 
obecní úřady obcí s 
rozšířenou 
působností, matriční 
úřady a ohlašovny 

základního 
registru obyvatel, 

základního 
registru práv a 

povinností, 
základního 

registru osob a ze 
základního 

registru územní 
identifikace 

pro plnění úkolů v oblasti evidence 
obyvatel a rodných čísel 

dále o registrech - § 3, § 8, § 8b, 
§ 10 

61 č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí 

§ 20a 

orgánům 
vykonávajícím státní 
správu v oblasti 
posuzování vlivů na 
životní prostředí 

registr obyvatel neuvedeno   

62 č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti § 33a 

exekutorům 
prostřednictvím 
Komory 

registr obyvatel pro potřeby provedení exekuce   

63 č. 185/2001 Sb. o odpadech § 71a 

orgánům veřejné 
správy v oblasti 
odpadového 
hospodářství 

registr obyvatel neuvedeno   

64 č. 254/2001 Sb. o vodách § 104 orgánům státní 
správy 

registr obyvatel účely výkonu působnosti na úseku 
vodního hospodářství 
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

65 č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě  § 23a Ministerstvu financí 

jsou poskytovány registr obyvatel výkon státní správy na úseku finanční 
kontroly 

Ministerstvo financí může údaje 
poskytnuté mu podle odstavců 1 
až 4 pro účely výkonu finanční 

kontroly dále předávat, třídit nebo 
kombinovat, popřípadě je 

blokuje, zjistí-li, že poskytnuté 
údaje nejsou přesné; o zjištění 
nepřesného údaje Ministerstvo 
financí neprodleně informuje 
Ministerstvo vnitra, které po 
prověření údaj opraví, doplní 

nebo zlikviduje. 

66 č. 449/2001 Sb. o myslivosti § 60a Orgánům státní 
správy myslivosti 

registr obyvatel působnost zákona   

67 č. 477/2001 Sb. o obalech  § 31a 

orgánům státní 
správy v oblasti 
nakládání s odpady 
a obaly z odpadů 

registr obyvatel neuvedeno   

68 č. 3/2002 Sb. 

o svobodě náboženského 
vyznání a postavení 
církví a náboženských 
společností  

§ 27a Ministerstvu kultury registr obyvatel 
řízení o návrhu na registraci církve a 
náboženské společnosti, pro řízení o 
návrhu na přiznání oprávnění, atd… 

  

69 č. 6/2002 Sb. 
o soudech, soudcích, 
přísedících a státní 
správě soudů 

§ 175a soudům registr obyvatel výkon působnosti podle tohoto zákona 
a dalších právních předpisů 
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

70 č. 76/2002 Sb. 

o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o 
integrovaném registru 
znečišťování 

§ 28a 

orgánům 
vykonávajícím státní 
správu podle tohoto 
zákona 

registr obyvatel neuvedeno   

71 č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší § 42a 

orgánům ochrany 
ovzduší 
vykonávajícím 
správní činnosti na 
úseku ochrany 
ovzduší, ozonové 
vrstvy a 
klimatického 
systému Země 

registr obyvatel neuvedeno   

72 č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech 

§ 5a pozemkovým 
úřadům 

registr obyvatel působnost zákona   

73 č. 149/2003 Sb. 

o uvádění do oběhu 
reprodukčního materiálu 
lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a 
umělých kříženců, 
určeného k obnově lesa a 
k zalesňování 

§ 26 Orgánům veřejné 
správy registr obyvatel pro výkon veřejné správy podle tohoto 

zákona   

74 č. 162/2003 Sb. 
o podmínkách 
provozování zoologických 
zahrad 

§ 19a 

Ministerstvo 
životního prostředí a 
Česká inspekce 
životního prostředí 

registr obyvatel neuvedeno   
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

75 č. 276/2003 Sb. o Antarktidě § 25a Ministerstvu 
životního prostředí registr obyvatel působnost zákona   

76 č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a 
chemických přípravcích § 30a 

orgánům 
vykonávajícím státní 
správu v oblasti 
uvádění látek a 
přípravků do oběhu 
podle tohoto zákona 

registr obyvatel neuvedeno   

77 č. 78/2004 Sb. 

o nakládání s geneticky 
modifikovanými 
organismy a genetickými 
produkty 

§ 27a 

správním orgánům 
na úseku nakládání 
s geneticky 
modifikovanými 
organismy a 
genetickými 
produkty 

registr obyvatel neuvedeno   

78 č. 99/2004 Sb. 

o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, 
rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných 
zdrojů  

§ 19 Orgánům státní 
správy rybářství 

registr obyvatel působnost zákona   

79 č. 100/2004 Sb. 

o ochraně druhů volně 
žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s 
nimi a dalších opatřeních 
k ochraně těchto druhů 

§ 25a 

orgánům 
vykonávajícím státní 
správu podle tohoto 
zákona 

registr obyvatel neuvedeno   
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

80 č. 185/2004 Sb. o Celní správě České 
republiky § 5a Celním orgánům registr obyvatel působnost zákona   

81 č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči § 72 Rostlinolékařské 
správě registr obyvatel pro výkon státní správy na úseku 

rostlinolékařské péče    

82 č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 147c 
ministerstvu práce a 
sociálních věcí a 
úřadům práce 

registr obyvatel pro výkon státní správy na úseku 
zaměstnanosti   

83 č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě 

§ 37 

Správní úřady na 
úseku archivnictví a 
výkonu spisové 
služby mohou na 
základě žádosti 
archivu 

registr obyvatel působnost zákona   

84 č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, 
základním, středním, 
vyšším odborném a jiném 
vzdělávání  

§ 183a 

ministerstvu 
školství, mládeže a 
tělovýchovy a 
krajskému úřadu 

registr obyvatel pro účely vedení školského rejstříku 

Školský rejstřík; Ministerstvo a 
krajský úřad mohou poskytnuté 

údaje pro účely vedení školského 
rejstříku v rozsahu uvedeném v 
odstavcích 4 až 6 dále předávat, 

třídit nebo kombinovat49c), 
popřípadě je blokovat, zjistí-li, že 
poskytnuté údaje nejsou přesné; 

o zjištění nepřesného údaje 
Ministerstvo vnitra nebo Policii 
České republiky neprodleně 

informuje 
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

85 č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti § 18 Krajské vojenské 
velitelství registr obyvatel k odvodnímu řízení 

Krajské vojenské velitelství 
zapíše k odvodnímu řízení 

občany v rozsahu stanoveném 
nařízením vlády na základě 

údajů získaných ze základního 
registru obyvatel a z evidence 

obyvatel, která je vedena v 
informačním systému evidence 

obyvatel 

86 č. 695/2004 Sb. 

o podmínkách 
obchodování s 
povolenkami na emise 
skleníkových plynů 

§ 15a 

orgánům 
vykonávajícím státní 
správu podle tohoto 
zákona 

registr obyvatel neuvedeno   

87 č. 127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích 

§ 134 
Český 
telekomunikační 
úřad 

registr obyvatel účely plnění úkolů státní správy 
stanovených mu zákonem 

  

88 č. 412/2005 Sb. 
o ochraně utajovaných 
informací a o 
bezpečnostní způsobilosti 

§ 138a Národní 
bezpečnostní úřad 

registr obyvatel působnost zákona   

89 č. 59/2006 Sb. 

o prevenci závažných 
havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo 
chemickými přípravky 

§ 27a 

orgánům 
vykonávajícím státní 
správu na úseku 
prevence závažných 
havárií 

registr obyvatel neuvedeno   

90 č. 69/2006 Sb. o provádění 
mezinárodních sankcí 

§ 14 Ministerstvu financí registr obyvatel působnost zákona   
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

91 č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 30 

Ministerstvu práce a 
sociálních věcí 
obecním úřadům 
obcí s rozšířenou 
působností a 
krajským úřadům 

registr obyvatel pro účely příspěvku   

92 č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi § 53 orgánům pomoci v 
hmotné nouzi 

registr obyvatel pro účely pomoci v hmotné nouzi   

93 č. 115/2006 Sb. o registrovaném 
partnerství  

§ 29a matričnímu úřadu registr obyvatel pro provedení zápisu do knihy 
registrovaného partnerství 

  

94 č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění § 118 
orgánům 
nemocenského 
pojištění 

registr obyvatel působnost zákona   

95 č. 25/2008 Sb. 

o integrovaném registru 
znečišťování životního 
prostředí a integrovaném 
systému plnění 
ohlašovacích povinností v 
oblasti životního prostředí 

§ 8a 

ministerstvu 
životního prostředí a 
inspekci životního 
prostředí 

registr obyvatel neuvedeno   

96 č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické 
újmě a o její nápravě  

§ 16a 

orgánům státní 
správy, které 
vykonávají 
působnost podle 
tohoto zákona 

registr obyvatel neuvedeno   
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Poskytování údaj ů dle zákona č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 8) 

  

Který zákon 
se mění 

Název zákona  Paragraf 
Ministerstvo 

vnitra poskytuje 
údaje 

Z jakého 
registru 

Pro jaké účely  Poznámka 

97 č. 253/2008 Sb. 

o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a 
financování terorismu 

§ 30 Ministerstvu financí registr obyvatel působnost zákona   

98  č. 424/1991 Sb. 
o sdružování v politických 
stranách a v politických 
hnutích 

§ 8 Ministerstvo vnitra registr obyvatel 
Pro výkon státní správy na úseku 
sdružování v politických stranách a v 
politických hnutích 

  

99 č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikán 

§ 60 Živnostenskému 
úřadu 

registr obyvatel pro potřeby vedení rejstříku   

100 č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a 
rodných číslech 

§ 8 kontaktní místo 
veřejné správy 

registr obyvatel 

pro účely ověření totožnosti fyzické 
osoby, která činí podání na 
kontaktním místě veřejné správy, a k 
elektronickému zpracování jejího 
podání 

  

101 č. 154/2000 Sb. 
o šlechtění, plemenitbě a 
evidenci hospodářských 
zvířat 

§ 23b   

102 č. 115/2006 Sb. o registrovaném 
partnerství § 24 Matriční úřad registr obyvatel 

občan, který chce vstoupit do 
partnerství, není povinen předkládat 
doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) 
až e), pokud si skutečnosti v nich 
uvedené příslušný matriční úřad ověří 
ze základního registru obyvatel 
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Příloha č. 9 
 

Poskytování údaj ů dle z. č. 424/2010 Sb. (Příloha č. 9) 

  
Který zákon se 

mění 
Které 

paragrafy 
Komu MV 

poskytuje údaje 
Z jakého 
registru 

Pro účely  

1 
č. 239/1992 Sb., o 

Státním fondu kultury 
České republiky 

§ 6a Ministerstvu kultury registr obyvatel 

pro výkon autorských majetkových 
práv Fondem za účelem doložení 
skutečnosti, že tato práva připadla 

státu 

2 

č. 241/1992 Sb., o 
Státním fondu České 
republiky pro podporu 

a rozvoj české 
kinematografie 

§ 6a Ministerstvu kultury registr obyvatel 

pro výkon autorských majetkových 
práv Fondem za účelem doložení 
skutečnosti, že tato práva připadla 

státu 

3 
č. 326/1999 Sb., o 
pobytu cizinců na 

území České republiky  
§ 167 Policie využívá registr obyvatel při výkonu státní správy podle tohoto 

zákona 

4 č. 328/1999 Sb., o 
občanských průkazech 

§ 4 
Obecní úřad obce 

s rozšířenou 
působností 

registr obyvatel 

Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, u kterého byla žádost o 
vydání občanského průkazu podána, 

vyřizuje žádost s využitím údajů 
vedených v registru obyvatel 

5 č. 328/1999 Sb., o 
občanských průkazech 

§ 17b 

Ministerstvu vnitra 
a obecní úřady 

obcí s rozšířenou 
působností 
využívají 

registr obyvatel pro výkon státní správy na úseku 
občanských průkazů  
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Příloha č. 10 
 

Poskytování identifika čního čísla osoby dle z. č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 10) 

  Název zákona 
Které 

paragrafy 

Komu správce 
poskytuje 

identifikační číslo 

Z 
jakého 
registru 

Pro účely Zápis do 

1 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 20i  Krajskému úřadu registr 
osob 

zápisu zájmového sdružení právnických osob do 
registru sdružení 

registru sdružení 

2 č. 36/1967 Sb., o znalcích a 
tlumočnících § 7 Krajskému soudu registr 

osob 

krajský soud při zapsání do seznamu znalců a 
tlumočníků přidělí znalci (tlumočníkovi), který dosud 

nemá přiděleno identifikační číslo osoby 

seznamu znalců a 
tlumočníků 

3 č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči 

§ 14a Ministerstvo kultury registr 
osob 

Ministerstvo kultury vede Seznam osob s povolením k 
restaurování 

Seznam osob s 
povolením k restaurování 

4 č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby § 24a 

Investičnímu fondu (IF 
pouze předkládá doklad, 
že mu bylo přiděleno ide. 

Číslo osoby) 

registr 
osob 

Do seznamu podle § 24 odst. 3 písm. c) zapíše 
ministerstvo financí investiční fond, Podílový fond 

předloží kromě dokladu o zápisu investiční společnosti, 
jíž je zřízen, v obchodním rejstříku, též doklad o 

identifikačním číslu osoby poskytnutém správcem 
základního registru osob. 

Seznam Ministerstva 
financí k získání účasti na 

investičních fondech 

5 č. 381/1991 Sb., o Komoře 
veterinárních lékařů České republiky 

§ 4 
Představenstvu Komory 

veterinárních lékařů 
České republiky 

registr 
osob 

Zaznamenání veterinárního lékaře do seznamu členů 
Komory  

Komora veterinárních 
lékařů České republiky 

6 
č. 424/1991 Sb., o sdružování v 

politických stranách a v politických 
hnutích 

§ 9 
Ministerstvo vnitra 
(Politické straně či 
politickému hnutí) 

registr 
osob 

Zapsání do rejstříku stran a hnutí Rejstřík stran a hnutí 
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Poskytování identifika čního čísla osoby dle z. č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 10) 

  Název zákona 
Které 

paragrafy 

Komu správce 
poskytuje 

identifikační číslo 

Z 
jakého 
registru 

Pro účely Zápis do 

7 č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání 

§ 10 Živnostenský úřad registr 
osob 

Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, která je 
podnikatelem podle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku a 

dosud jí nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, 
přidělí jí živnostenský úřad identifikační číslo osoby 

poskytnuté správcem základního registru osob. 

Živnostenský rejstřík 

8 č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání 

§ 17 Živnostenský úřad registr 
osob 

Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle 
odstavce 3 přidělí provozovně identifikační číslo 

provozovny poskytnuté správcem základního registru 
osob, nebylo-li již přiděleno. 

Živnostenský rejstřík 

9 č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 35 Rejstříkový soud registr 
osob 

Do obchodního rejstříku se zapíší: e) identifikační číslo, 
které podnikateli přidělí rejstříkový soud 

Obchodní rejstřík 

10 
č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v 

nestátních zdravotnických 
zařízeních 

§ 11 

Krajský úřad, Magistrát 
hlavního města Prahy 

nebo ministerstvo 
zdravotnictví 

registr 
osob 

Oprávnění k provozování nestátního zařízení vzniká 
rozhodnutím o registraci - při níž je vyžádáno 

identifikační číslo osoby 

Registr nestátních 
zdravotnických 

zařízeních 

11 
č. 523/1992 Sb., o daňovém 

poradenství a Komoře daňových 
poradců České republiky 

§ 7 Komory daňových 
poradců České republiky 

registr 
osob 

Pro zápis do seznamu daňových poradců Seznam daňových 
poradců 

12 

č. 72/1994 Sb., kterým se upravují 
některé spoluvlastnické vztahy k 
budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým 

prostorům 

§ 10 
Soud určený zvláštním 

zákonem k vedení 
obchodního rejstříku 

registr 
osob 

Do rejstříku společenství vlastníků jednotek se zapisuje 
identifikační číslo osoby; identifikační číslo osoby 

poskytne správce základního registru osob 

rejstřík společenství 
vlastníků jednotek 

13 č. 229/1992 Sb. o komoditních 
burzách § 8 Rejstříkový soud registr 

osob Pro zápis burzy do obchodního rejstříku Obchodní rejstřík 
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Poskytování identifika čního čísla osoby dle z. č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 10) 

  Název zákona 
Které 

paragrafy 

Komu správce 
poskytuje 

identifikační číslo 

Z 
jakého 
registru 

Pro účely Zápis do 

14 č. 219/1995 Sb., devizový zákon § 3d   

15 č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech § 5 Rejstříkový soud registr 

osob Pro zápis do rejstříku obecně prospěšných společností Rejstřík obecně 
prospěšných společností 

16 č. 85/1996 Sb., o advokacii § 5e Česká advokátní komora registr 
osob 

ČAK sdělí advokátovi číslo osoby při zápisu do 
seznamu advokátů  Seznam advokátů 

17 
č. 19/1997 Sb. o některých 
opatřeních souvisejících se 
zákazem chemických zbraní 

§ 13 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

registr 
osob 

Pro udělení licence pro nakládání s vysoce 
nebezpečnými látkami   

18 č. 49/1997 Sb., o civilním letectví  § 62 Úřad pro civilní letectví se 
sídlem v Praze  

registr 
osob 

Uvede se v licenci k provozování obchodní letecké 
dopravy   

19 č. 227/1997 Sb., o nadacích a 
nadačních fondech 

§ 5 Rejstříkový soud registr 
osob 

Číslo osoby se zapíše do nadačního rejstříku Nadační rejstřík 
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Poskytování identifika čního čísla osoby dle z. č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 10) 

  Název zákona 
Které 

paragrafy 

Komu správce 
poskytuje 

identifikační číslo 

Z 
jakého 
registru 

Pro účely Zápis do 

20 č. 166/1999 Sb., o veterinární péči § 50, § 51,   
§ 64, §66c 

Krajská veterinární 
správa 

registr 
osob 

Povolení k výkonu některých odborných veterinárních 
činností u odborného zástupce, soukromého 

veterinárního technika,  
  

21 č. 252/1997 Sb. O zemědělství § 2fa Obecní úřad obce 
s rozšířenou působností 

registr 
osob 

Při zápisu do evidence přidělí zemědělskému 
podnikateli identifikační číslo poskytnuté správcem 
základního registru osob a vyrozumí o jeho vydání 

Evidence zemědělského 
podnikatele 

22 č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 

§ 27   

23 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních 

komunikacích  
§ 4a 1) krajský úřad  2) obecní 

úřad 
registr 
osob 

1) při oprávnění k provozování stanice technické 
kontroly 2) oprávnění k provozování stanice měření 

emisí 
  

24 č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání 

§ 18 Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání 

registr 
osob 

Při udělení licence opravňující provozovatele vysílání 
k rozhlasovému a televiznímu vysílání v rozsahu a za 

podmínek stanovených zákonem a jinými právními 
předpisy 

  

25 č. 449/2001 Sb., o myslivosti § 28 orgán státní správy 
myslivosti 

registr 
osob 

Při zápisu do rejstříku honebních společenstev Rejstřík honebních 
společenstev 
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Poskytování identifika čního čísla osoby dle z. č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 10) 

  Název zákona 
Které 

paragrafy 

Komu správce 
poskytuje 

identifikační číslo 

Z 
jakého 
registru 

Pro účely Zápis do 

26 
č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností  

§ 17 Ministerstvo kultury registr 
osob 

Při zápisu do uvedených rejstříků 

Rejstřík registrovaných 
církví a náboženských 
společností, Rejstřík 

svazů církví a 
náboženských 

společností a Rejstřík 
evidovaných právnických 

osob 

27 č. 162/2003 Sb., o podmínkách 
provozování zoologických zahrad  § 7 Ministerstvo životního 

prostředí 
registr 
osob 

Při udělování licence pro provozování Zoologické 
zahrady   

28 
č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných 
likvidátorech pojistných událostí 

§ 12 Česká národní banka registr 
osob 

Při zapisování do registru dle tohoto zákona Registr 

29 č. 417/2004 Sb., o patentových 
zástupcích  

§ 4 Komora patentových 
zástupců České republiky 

registr 
osob 

Identifikační číslo osoby obsahuje seznam patentových 
zástupců a usazených zahraničních patentových 

zástupců 

Seznam patentových 
zástupců a usazených 

zahraničních patentových 
zástupců 

30 č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti § 62 generálním ředitelství 
Úřadu práce 

registr 
osob 

Při udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání 
právnické nebo fyzické osobě   

31 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání  

§ 154 Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy  

registr 
osob 

Zapisuje se do rejstříku školských právnických osob  Rejstřík školských 
právnických osob  
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Poskytování identifika čního čísla osoby dle z. č. 227/2009 Sb. (Příloha č. 10) 

  Název zákona 
Které 

paragrafy 

Komu správce 
poskytuje 

identifikační číslo 

Z 
jakého 
registru 

Pro účely Zápis do 

32 č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích 

§ 14 Český telekomunikační 
úřad 

registr 
osob 

Při vydání všeobecného oprávnění, které stanoví 
podmínky výkonu komunikačních činností vztahující se 

na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb 
elektronických komunikací  

  

33 č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích § 7 Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
registr 
osob 

Přidělí při zápisu veřejné výzkumné instituce do rejstříku 
veřejných výzkumných institucí 

Rejstřík veřejných 
výzkumných institucí 

34 č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

§ 81 
krajský úřad nebo 

ministerstvo (pokud je 
zřizovatelem) 

registr 
osob 

Při registraci k poskytování sociálních služeb    

35 
č. 179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání  

§ 15 
 autorizující orgán 
(uvedeny v příloze 

k zákonu) 

registr 
osob 

Při zapisování autorizovaných osob do národní 
soustavy kvalifikací 

Národní soustava 
kvalifikací 

36 
č. 245/2006 Sb., o veřejných 

neziskových ústavních 
zdravotnických zařízeních  

§ 28 Ministerstvo zdravotnictví registr 
osob Při zápisu do rejstříku veřejných zdravotnických zařízení Rejstřík veřejných 

zdravotnických zařízení 

37 č. 312/2006 Sb., o Insolvenčních 
správcích § 19 Ministerstvo 

spravedlnosti 
registr 
osob Při zápisu do seznamu Insolvenčních  správců 

Seznam Insolvenčních 
správců (Seznam je 

součástí insolvenčního 
rejstříku) 

38 č. 93/2009 Sb., o auditorech § 12 Komory auditorů České 
republiky 

registr 
osob Uvádí se při zápisu do seznamu auditorů Seznam auditorů 
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Příloha č. 11 
 

Poskytování identifika čního čísla osoby dle z. č. 424/2010 Sb. (Příloha č. 11) 

  Název zákona 
Které 

paragrafy 

Komu správce 
poskytuje 

identifikační číslo 

Z jakého 
registru 

Pro účely 

1 č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání  

§ 78 Živnostenskému úřadu registr osob 

přidělí do 30. června 2012 
provozovně zřízené před 1. 

červencem 2010 identifikační číslo 
provozovny 

 
 


