Výkon matriční agendy v návaznosti na základní registry
Základní registry upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů
 Matriční úřady využívají referenční údaje ze základního registru (ZR), a to z registru
obyvatel (ROB).
§4
Údaje základního registru
1) Základní registr obsahuje referenční údaje, referenční vazby, identifikátory fyzických osob,
popřípadě autentizační údaje, provozní údaje a jiné zákonem stanovené údaje. Referenční
vazby jsou kódy nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje v základních
registrech. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby.
(2) Editor je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými
v dokumentech, na jejichž základě jsou referenční údaje do příslušného základního registru
zapsány; orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby jsou povinny poskytnout editorovi
potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů tím, že mu poskytnou údaje a podklady potřebné pro
ověření správnosti zapisovaných referenčních údajů.
(3) Editor zapíše referenční údaj do základního registru nebo provede jeho změnu bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně
skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví.
(4) Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne
oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. V případě pochybnosti editor nebo
správce základního registru označí referenční údaj jako nesprávný; toto označení editor
odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů, jinak se postupuje obdobně podle odstavce
3.
(5) Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen, pouze
informativní povahu.
(6) Má se za to, že ten, kdo vychází z referenčního údaje, je v dobré víře, že stav referenčního
údaje odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět o jeho nesprávnosti.
(7) Proti tomu, kdo jedná v důvěře ve správnost referenčního údaje, nemůže ten, jehož se
referenční údaj týká, namítat, že referenční údaj neodpovídá skutečnosti, ledaže prokáže, že
referenční údaj je nesprávný a že jeho nesprávnost nezpůsobil.
Povinné využívání ze základních registrů (ZR) upravuje obecně zákon o ZR:
§5
Využívání údajů vedených v základním registru nebo agendovém informačním systému
(2) Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo údaje vedené v
agendovém informačním systému, které nejsou ve tvaru předcházejícím současný stav, aniž by

ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých je jiným právním předpisem požadováno
doložení údajů vedených v základním registru nebo agendovém informačním systému, je
orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud
a) nejsou obsaženy ve výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agendy,
b) jsou označeny jako nesprávné,
c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti údaje, nebo
d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu.
§ 17
Subjekty údajů
Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou
a) státní občané České republiky,
b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě
dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní
smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím 9), a občané států, které jsou vázány smlouvou
o Evropském hospodářském prostoru 10), a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území
České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu
na území České republiky delším než 3 měsíce,
d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu
nebo doplňkové ochrany 11),
e) jiné fyzické osoby, u nichž to vyžaduje jiný právní předpis.
9) Například Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně
a Švýcarskou konfederací na druhé straně.
10) Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
11) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

§ 18
Údaje vedené v registru obyvatel
(1) V registru obyvatel se vedou
a) příjmení, rodné příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) pohlaví,
d) adresa místa pobytu 12), případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
jiného právního předpisu 52); 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 52), se vede i údaj o
identifikaci poštovní přihrádky, dodávací schránky nebo poštovním směrovacím číslu místa
pobytu anebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního
místa v registru územní identifikace; v případě adresy místa pobytu 12) je tento údaj označen
jako adresa úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním systému evidence
obyvatel nebo informačním systému cizinců,
e) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě
referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
f) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede
se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o

prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj o místě a okrese úmrtí
na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na
referenční údaj v registru územní identifikace,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
h) omezení svéprávnosti,
i) rodinný stav nebo registrované partnerství,
j) čísla a druhy identifikačních dokladů a datum skončení jejich platnosti,
k) typ datové schránky a identifikátor datové schránky 14), je-li tato datová schránka
zpřístupněna,
l) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání
zvoleného okruhu informací,
m) sériové číslo, vydavatel a platnost kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis,
n) data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci, včetně případného požadavku na
doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím těchto dat, jde-li o subjekt údajů
uvedený v § 17 písm. a),
o) datum a čas zablokování a odblokování dat potřebných pro elektronickou identifikaci a
autentizaci, jde-li o subjekt údajů uvedený v § 17 písm. a).
------------------------------------------------------------------

12) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14) § 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
52) Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Matriční úřady se řídí platnou legislativou, která stanoví v jednotlivých ustanoveních, jaké
doklady jsou při vyřizování úkonů a žádostí žadatelé povinni doložit.
§ 81a
Doklad, který je jinak třeba podle tohoto zákona předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá,
pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze
základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního
systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního
systému evidence cestovních dokladů.
Povinnost předložit určitý doklad nebude dotčena pouze v případě, že požadovaný a nutný údaj
nebude možno využít z ROB ani ISEO, ISCIZ, ISOP a ISCD anebo, pokud si skutečnost v
dokladu uvedenou může matriční úřad ověřit z jím vedené matriční knihy.

