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1 Účel dokumentu
Tato příručka se zabývá popisem „ZÁZNAMU O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL“ (dále jen
„záznam“), vysvětluje obsah údajů v něm obsažených a poskytuje návod, jak se v záznamu orientovat.
Zasílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel je zakotveno v ustanovení § 14 odst. 4 zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“).
Ustanovení § 14 odst. 4 zákona zní:
„Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně
osobě uvedené v odstavci 3, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý
kalendářní rok, do datové schránky. Záznam o využívání údajů v základním registru se vydává rovněž
v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.“
Ustanovení § 14 odst. 3 zákona zní:
„Není-li zákonem stanoveno jinak, správce základního registru poskytne záznam o využívaní údajů
vedených v základním registru pouze osobě, o které jsou tyto údaje vedeny.“
Subjekty údajů (tedy fyzické osoby vedené v registru obyvatel a podnikající fyzické a právnické osoby
vedené v registru osob), které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, dostávají bezplatně
roční záznam automaticky jednou ročně. Subjekty údajů základních registrů tak získají, na základě
citovaného ustanovení, možnost kontroly nad využíváním svých údajů.
Subjekty údajů registru obyvatel, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, mohou dále
bezplatně požádat o záznam za stanovené období, a to prostřednictvím „Informačního systému
datových schránek na Portálu občana“. Údaje lze poskytnout za období 2 let zpětně od data podání
žádosti.
Subjekty údajů registru obyvatel, které datovou schránku zřízenu a zpřístupněnu nemají, mohou
o záznam požádat osobně na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT, popřípadě u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra. Poskytnutí
záznamu na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT je zpoplatněno (300,-Kč za první stránku
a 150,-Kč za každou další stránku).
Výpisy jsou do datové schránky zasílány ve dvou formátech – PDF a CSV. Subjekt údajů tedy obdrží
dvě přílohy s totožným obsahem. Soubor ve formátu CSV je jednoduchý a standardizovaný textový
formát pro reprezentaci tabulkových dat, tzv. strojově čitelný soubor a slouží k dalšímu možnému
zpracování dokumentu (je-li uživatelem vyžadováno). Více informací o možnostech otevření tohoto
dokumentu
naleznete
na
webovém
portálu
„Otevřená
data
ČR“
https://opendata.gov.cz/standardy:csv.
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2 Popis „ZÁZNAMU O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL“
„ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL“ je dostupný ve dvou verzích, a to v závislosti na
způsobu jeho obstarání (viz. kapitola 1). Rozlišuje se „Záznam zaslaný subjektu automaticky do datové
schránky za uplynulý kalendářní rok“ a „Záznam poskytnutý na žádost subjektu údajů“.
Následující podkapitoly popisují jednotlivé části obou dostupných verzí záznamu.

2.1 Název záznamu
Název záznamu zní:
„ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL“
Obr. 1

2.2 Identifikační údaje osoby, které je záznam poskytován
Struktura této části záznamu je odlišná v závislosti na druhu záznamu (viz kapitola 2).

2.2.1 Záznam zaslaný subjektu automaticky do datové schránky

V této části záznamu jsou vždy uvedeny referenční údaje subjektu údajů registru obyvatel, tj. fyzické
osoby, jejíž údaje byly využity, a které je záznam poskytován (obr. 2).
Identifikačními údaji osoby, které je záznam poskytován, jsou:
-

Příjmení
Jméno (jména)
Datum a místo narození
Adresa místa pobytu
Identifikátor datové schránky
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Obr. 2

Poznámky: Roční záznam zaslaný subjektu údajů automaticky do datové schránky obsahuje oproti
záznamu poskytnutém na žádost následující informaci:
„Záznam o využívání údajů v registru obyvatel za uplynulý kalendářní rok 2021 bezplatně zasílá Správa
základních registrů, provozovatel registru obyvatel.
Tento záznam je generován automaticky a má informativní charakter. Na záznam neodpovídejte.
V případě dotazu na důvod využití/poskytnutí údajů z registru obyvatel se obraťte přímo na konkrétní
subjekt, který je uveden ve sloupci „Subjekt (OVM/SPUÚ)“.“
V případě, že je využití údajů z registru obyvatel provedeno pod agendou A418 – Policie České
republiky, subjektem Ministerstvo vnitra, jedná se o využití údajů Policií České republiky, a je tedy
nezbytné dotaz na využití údajů položit přímo na Policejní prezidium (ID datové schránky: gs9ai55), jenž
je v předmětné věci odpovědným subjektem za vyřízení.

2.2.2 Záznam poskytnutý na žádost subjektu údajů

V této části záznamu jsou vždy uvedeny referenční údaje subjektu údajů registru obyvatel, tj. fyzické
osoby, jejíž údaje byly využity a která žádost o poskytnutí záznamu podala (obr. 3).
Identifikačními údaji osoby, které je záznam poskytován, jsou:
-

Příjmení
Jméno (jména)
Datum a místo narození
Adresa místa pobytu

Číslo a druh identifikačního dokladu
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Obr. 3

2.2.3 Záznam poskytnutý na žádost zákonného zástupce subjektu údajů, jeho opatrovníka, člena
domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem, nebo zmocněnce
na základě zvláštní plné moci

Poznámky:
Záznam poskytnutý na žádost subjektu údajů nebo na žádost jeho zákonného zástupce, opatrovníka,
člena domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem nebo zmocněnce na základě
zvláštní plné moci obsahuje oproti záznamu zaslanému automaticky do datové schránky subjektu údajů
následující informaci:
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„Záznam o využívání údajů v registru obyvatel Vám poskytuje Správa základních registrů, provozovatel
registru obyvatel, na základě Vaší žádosti podané podle zákona č. 111/2009 Sb. Níže uvedené údaje je
možné podle § 58 odst. 11 zákona poskytnout za období 2 let zpětně od data podání žádosti. V případě
dotazu na důvod využití údajů v registru obyvatel se obraťte přímo na konkrétní subjekt, který je
uveden ve sloupci „Subjekt (OVM/SPUÚ)“.

2.3 Vysvětlivky
V této části záznamu jsou definovány pojmy a zkratky, které jsou v záznamu použity (obr. 4).
Obr. 4

Vysvětlivky:
Využití: přístup k údajům registru obyvatel orgánem veřejné moci nebo soukromoprávním uživatelem údajů;
Poskytnutí: poskytnutí údajů z registru obyvatel na žádost fyzické osoby;
Poř. č. (pořadové číslo): pořadí využití/poskytnutí údajů;
Agenda: agenda zaregistrovaná Ministerstvem vnitra, v rámci které byly údaje využity nebo poskytnuty;
Subjekt (OVM/SPUÚ): název orgánu veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů, pod jehož IČO byly
údaje využity nebo poskytnuty;
Kód AIS/SSVÚ: kód agendového informačního systému/soukromoprávního systému pro využívání údajů, jehož
prostřednictvím došlo k využití nebo poskytnutí údajů;
Datum a čas: okamžik využití nebo poskytnutí údajů;
Důvod/účel: údaj zapisovaný příslušným subjektem (OVM/SPUÚ), který slouží k prokázání účelu využití nebo
poskytnutí.

2.4 Záznam o využívání údajů v registru obyvatel
Tato část záznamu se skládá ze dvou shodně strukturovaných částí: „Využití“ (obr. 5) a „Poskytnutí“
(obr. 6). Obě části spolu úzce souvisí, nelze je od sebe oddělit a nelze ani interpretovat jednu část bez
druhé.
Využití: využitím údajů se rozumí přístup k referenčním údajům orgánem veřejné moci při jeho činnosti
(podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona) nebo soukromoprávním uživatelem při jeho činnosti (podle
ustanovení § 5a odst. 1 zákona)
V části využití jsou časově seřazeny záznamy o všech přístupech k údajům, které učinil orgán veřejné
moci nebo soukromoprávní uživatel údajů při plnění úkolů v rámci příslušné agendy.
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Obr. 5

Poskytnutí: poskytnutím údajů se rozumí poskytnutí referenčních údajů na žádost fyzické osoby (podle
ustanovení § 58 a § 58a zákona).
Obr. 6
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V části poskytnutí jsou časově seřazeny záznamy o každém přístupu k referenčním údajům v registru
obyvatel, které byly učiněny na základě „žádosti“, kdy žadatelem je subjekt údajů, jeho zákonný
zástupce, opatrovník, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem nebo
zmocněnec.
Příklady poskytnutí údajů:
- na žádost subjektu údajů,
- na základě poskytnutého souhlasu s poskytnutím údajů jiné osobě,
- automatické poskytnutí referenčních údajů po jejich změně do datové schránky subjektu údajů.
Význam jednotlivých sloupců:
Poř.č. (pořadové číslo): pořadí poskytnutí/využití údajů;
Agenda: agenda zaregistrovaná Ministerstvem vnitra, v rámci které byly údaje využity nebo poskytnuty;
Subjekt (OVM/SPUÚ ): název orgánu veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů, pod jehož IČO
byly údaje využity nebo poskytnuty;
Kód AIS/SSVÚ: kód agendového informačního systému/soukromoprávního systému pro využívání údajů,
jehož prostřednictvím došlo k využití nebo poskytnutí údajů;
Datum a čas: okamžik využití nebo poskytnutí údajů;
Důvod/účel: údaj zapisovaný příslušným subjektem (OVM/SPUÚ), který slouží k prokázání účelu využití
nebo poskytnutí údajů.

3 Provozní údaje
Záznam je vytvářen na základě provozních údajů (tzv. logů) zaznamenávaných v příslušném základním
registru. Rozsah provozních údajů pro registr obyvatel je pevně dán ustanovením § 18 odst. 5 zákona,
který zní:
„V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje
a) záznam o využívání údajů vedených z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních
systémů nebo soukromoprávních systémů pro využívání údajů,
b) záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje datum a čas
poskytnutí, identifikátor souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě
a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,
c) datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel,
d) záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo
právnické osobě podle § 58a“.
Provozní logy v záznamu mj. obsahují položky „Agenda“, „Subjekt (OVM/SPUÚ)“, „Kód AIS/SSVÚ“,
„Datum a čas“, které jsou vyplňovány automaticky (z hlaviček dotazů), a dále položku „Důvod/účel“,
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který jako textovou položku vyplňuje orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů. Logy
neobsahují žádné osobní údaje.

4

Příklady využití a poskytnutí údajů uvedených v záznamu
4.1 Subjekt údajů žádá o výpis na kontaktním místě veřejné správy
CzechPOINT

Proces vydání výpisu (např. výpisu údajů z registru obyvatel) se skládá z několika kroků, které se
v záznamu o využívání údajů v registru obyvatel zobrazí takto:
1. krok – zobrazí se v části využití (jedná se o proces, kdy si CzechPOINT identifikuje
žadatele)
2. krok – zobrazí se v části poskytnutí (CzechPOINT zpracovává a vydává výpis žadateli)

Pozn. Pokud subjekt údajů tímto způsobem žádá o záznam o využívání údajů v registru obyvatel, tento
log se v části „Poskytnutí“ nebude vyskytovat, neboť se nejedná o poskytování referenčních údajů,
nýbrž provozních údajů.

4.2 Subjekt údajů na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT
uděluje souhlas s poskytováním údajů jiné osobě
Pokud se subjekt údajů rozhodne, že poskytne souhlas s poskytováním údajů jiné osobě, proběhne celý
výše uvedený proces, tj. identifikace žadatele, zpracování žádosti o poskytnutí údajů jiné (třetí) osobě.
Po zpracování žádosti je odeslána datová zpráva obsahující poskytnuté údaje na tuto jinou osobu.
V záznamu o využívání údajů jsou učiněné kroky zobrazeny takto:
1. krok – zobrazí se v části využití (poskytnutí souhlasu jiné osobě)
Žadatel může udělit souhlas s poskytnutím údajů více jiným fyzickým nebo právnickým osobám. V
takovém případě se bude krok 1 opakovat tolikrát, kolika jiným osobám byl souhlas poskytnut. V ukázce
níže byl poskytnut souhlas třem jiným osobám. Protože proces poskytování souhlasů probíhá velmi
rychle, na záznamu se zobrazí několik řádek, které systém vygeneroval v jediné minutě. Každá řádka
představuje poskytnutí souhlasu jedné jiné osobě.
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2. Souhlas třem jiným osobám se zobrazí v části poskytnutí

4.3 Subjekt údajů žádá o výpis prostřednictvím vlastní datové
schránky
Další situace může nastat v případě, kdy subjekt údajů žádá prostřednictvím datové schránky vyplněním
formuláře, umístěném na webových stránkách Portálu občana, např. o výpis údajů z registru obyvatel.
Proces je v podstatě obdobný jako při osobní žádosti na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT,
který je popsán v kap. 4.1:

1. krok – zobrazí se v části využití (Formulářový agendový informační systém identifikuje
žadatele – vlastníka datové schránky)

2. krok – zobrazí se v části poskytnutí (Formulářový agendový informační systém zpracovává
žádost a zasílá výpis do DS žadatele)
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Pozn. Pokud subjekt údajů tímto způsobem žádá o záznam o využívání údajů v registru obyvatel, tento
záznam se v části „Poskytnutí“ nebude vyskytovat, neboť se nejedná o poskytování referenčních údajů,
nýbrž provozních údajů.

4.4 V registru obyvatel se mění údaj vedený v občanském průkazu
1. krok – zobrazí se v části využití (byla provedena změna údaje v registru obyvatel)

Informaci o změně referenčních údajů v registru obyvatel v kroku 1 dostává vlastník údajů, pokud má
zpřístupněnu datovou schránku, automaticky do datové schránky. Informace se zobrazí v části
poskytnutí v níže uvedeném tvaru.
2. krok – zobrazí se v části poskytnutí

Pokud měl subjekt údajů zažádáno o poskytování této změny jiné osobě, odejde informace o změně
referenčních údajů do datové schránky jiné osoby. Tato informace se zobrazí v části poskytnutí
(poskytnutí třem různým jiným osobám na základě poskytnutého souhlasu)

K odeslání informací o změně referenčních údajů může dojít i se zpožděním. Tyto časové rozdíly jsou
však s postupným usazováním provozu minimalizovány a v současné době jsou veškeré změny
promítnuty jak do základních registrů, tak do výpisů jiným osobám do 24 hodin.
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4.5 Dotaz učiněný na právnickou či podnikající fyzickou osobu do
registru osob
Další situace může nastat v případě, kdy orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel nahlíží při
své činnosti na právnickou či podnikající fyzickou osobu do registru OSOB, ve kterém jsou však údaje
o statutárních zástupcích a podnikajících fyzických osobách uvedeny odkazem do registru obyvatel
a nahlížející orgán veřejné moci požadoval čtení i těchto údajů. Proto se záznam o využití objeví nejen
v záznamu o využívání údajů v registru osob, ale také u dotčených fyzických osob (např. statutárních
zástupců, podnikajících fyzických osob apod.) v záznamu o využívání údajů v registru obyvatel.

4.6 Ztotožňování jednotlivých databází orgánů veřejné moci a
soukromoprávního uživatele
Orgány veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel na základě zákona pravidelně aktualizují údaje ve
svých agendových informačních systémech a uvádějí je tak do souladu s referenčními údaji uloženými
v základních registrech.
Textová položka Důvod/účel je vytvářena orgánem veřejné moci nebo soukromoprávním uživatelem
uvedeným jako Subjekt (OVM/SPUÚ). Podoba položky Důvod/účel je tedy zodpovědností tohoto
subjektu, tj. příslušného orgánu veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele.
Dále jsou uvedeny některé typické příklady využití údajů:
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V případě, že subjektu údajů (tj. příjemci záznamu o využívání údajů) nebude uvedený důvod využití
zřejmý (neví, proč dotyčný orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel pracoval s jeho daty),
doporučuje se, aby se obrátil na příslušný orgán veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele
s žádostí o poskytnutí této informace.

4.7 Subjekt údajů se přihlašuje
prostřednictvím Národního bodu

ke

kvalifikované

službě

Pokud se subjekt údajů přihlašuje k online službě prostřednictvím portálu Národního bodu, předá
Správa základních registrů kvalifikovanému poskytovateli požadované údaje o přistupujícím uživateli –
subjektu údajů (tj. Správa základních registrů využila údaje vedené o subjektu údajů v registru
obyvatel).
Příklad přihlášení ke službě poskytované Českým statistickým úřadem – „Sčítání lidu“:

Někteří kvalifikovaní poskytovatelé si po přihlášení vyžádají dodatečné údaje o subjektu údajů z registru
obyvatel (takové využití údajů se na výpisu zobrazí jako samostatný záznam, kdy již využívajícím
subjektem není Správa základních registrů).
Příklad více záznamů při přihlášení ke službě poskytované Ministerstvem vnitra - „Portál občana“

Příklad více záznamů při přihlášení ke službě poskytované Generálním finančním ředitelstvím – „Portál
Moje daně“:
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Příklad více záznamů při přihlášení ke službě poskytované Celní správou – „cPortál Celní správy“:

4.8 Záznamy spojené s pandemií nemoci Covid-19
Nově se na výpisech objevují záznamy související se současnou epidemiologickou situací v České
republice. K využití údajů dochází v případě, kdy subjektu údajů byla vystavena e-žádanka na testy
Covid-19 nebo mu byla nařízena karanténa.
Příklady takovýchto záznamů:

5 Závěr
Tato příručka bude průběžně rozšiřována a aktualizována dalšími příklady využívání a poskytování údajů
podle aktuální potřeby.
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