
• Nabytí státního občanství

• Pozbytí státního občanstvíKrajské úřady

• Adresa místa trvalého pobytu

• Adresa pro doručování písemnostíOhlašovny

• Rozvod; neplatnost; neexistence manželství

• Zrušení ; neplatnost; neexistence registrovaného partnerství

• Omezení; zbavení způsobilosti k právním úkonům
Soudy

• Přidělení rodného čísla • Narození • Změny údajů • Údaje o otci • Popření otcovství • 

Osvojení • Uzavření manželství •

• Vznik registrovaného partnerství • Úmrtí
Matriční úřady

• K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údajeObecní úřady obcí                  
s rozšířenou působností



V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších předpisů, upřesňujeme sjednocující postup pro
zaměstnance krajských úřadů, obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, matričních úřadů, ohlašoven a soudů,
jakožto zapisovatelů do agendového informačního systému
evidence obyvatel.



V případě nejasností, týkajících se zveřejněného sjednocujícího postupu,

je možné kontaktovat zaměstnance odboru všeobecné správy, odboru

správních činností, odboru centrálních informačních systémů a odboru

rozvoje projektů a služeb eGovernment Ministerstva vnitra na následujících

e-mailových adresách:

pro oblast státního občanství a matričních událostí

pro problematiku trvalých pobytů a změnových hlášení soudů 

pro záležitosti programové a technické



obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním 

městě Praze městské části určené Statutem hlavního 

města Prahy a v územně členěných statutárních městech 

magistráty těchto měst (dále jen „obecní úřad obce 

s rozšířenou působností“).

Úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností      

u občanů, kteří nabyli státní občanství České republiky 

provede zápis souvisejících údajů. 



Úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností

u občanů, kteří nabyli státní občanství České republiky,

provede zápis u otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce v rozsahu následujících údajů:



Úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností u občanů, 

kteří nabyli státní občanství České republiky, provede zápis v rozsahu 

následujících údajů:



Úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností u občanů,

kteří nabyli státní občanství České republiky, provede zápis

v rozsahu následujících údajů:



Úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností

u občanů, kteří nabyli státní občanství České republiky,

provede u manžela nebo registrovaného partnera zápis

v rozsahu následujících údajů:



Úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností

u občanů, kteří nabyli státní občanství České republiky,

provede u dítěte zápis v rozsahu následujících údajů:



Úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností

u občanů, kteří nabyli státní občanství České republiky,

je povinen zapsat stanovené údaje do informačního 

systému bez zbytečného odkladu, nejpozději však



do informačního systému odpovídá za správnost zapisovaného 
údaje.
Vznikne-li při zápisu údaje nebo při výkonu agendy, při níž využívá zapisovatel 
údaje z ISEO, označí tento údaj jako 
nesprávný               předá informaci o této skutečnosti příslušnému obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. 
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností provede 

Po správnosti údajů provede příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, jestliže byl údaj nesprávný, jeho opravu              odstraní 
označení o nesprávnosti                o výsledku informuje zapisovatele, který 
pochybnost o správnosti uplatnil.



Vznikne-li při z informačního systému uživatelem, který je

oprávněn užívat údaje na základě zvláštního právního předpisu,

, je povinen informovat o této skutečnosti 

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého 

pobytu, který tento údaj označí jako nesprávný. 

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností provede 

Po správnosti údajů provede příslušný obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, jestliže byl údaj nesprávný, jeho opravu

odstraní označení o nesprávnosti              o výsledku informuje 

uživatele, který pochybnost o správnosti uplatnil.


