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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. března 2010 č. 224
ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 20093
V lá da
I . b e r e n a v ěd om í
Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009,
uvedenou v části III materiálu č. j. 124/10;
I I . s c h v a l uj e
1. Postup při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce
2010, uvedený v části IV materiálu č. j. 124/10 (dále jen
„Postup“),
2. převedení finančních prostředků ve výši 25 000 tis. Kč
ze státního rozpočtu České republiky na rok 2010,
rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, položky
Prostředky na integraci cizinců, do rozpočtových kapitol
takto:
a) Ministerstvo vnitra
11 400 tis. Kč,
b) Ministerstvo práce a sociálních věcí 6 000 tis. Kč,
c) Ministerstvo zdravotnictví
2 000 tis. Kč,
d) Ministerstvo školství, mládeže
4 300 tis. Kč
a tělovýchovy,
e) Ministerstvo kultury
200 tis. Kč,
f) Ministerstvo pro místní rozvoj
600 tis. Kč,
g) Český statistický úřad
500 tis. Kč,
3. použití finančních prostředků převedených do rozpočtových kapitol podle bodu II/2 tohoto usnesení na realizaci
opatření podporujících integraci cizinců v České
republice;

III. ukládá
1. ministru vnitra
a) zajistit realizaci a koordinaci Postupu,
b) pokračovat v realizaci aktualizovaného Plánu
integrační politiky Ministerstva vnitra,
c) realizovat úkoly vyplývající z jejich specifikace
v Postupu,
d) zajišťovat koordinaci ministerstev a dalších subjektů
zapojených do realizace Koncepce integrace cizinců,
e) zpracovat a vládě do 31. ledna 2011 předložit
ea) Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců
v roce 2010 s návrhem na další postup,
eb) návrh aktualizované Koncepce integrace cizinců
na území České republiky,
f) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. ministrům kultury, práce a sociálních věcí, průmyslu
a obchodu, pro místní rozvoj a ministryním školství,
mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví

a) spolupracovat s ministrem vnitra při plnění úkolů
uvedených v bodě III/1 tohoto usnesení,
b) pokračovat v realizaci resortních aktualizovaných
Plánů integrační politiky ministerstev,
c) realizovat úkoly vyplývající z jejich specifikace
v Postupu,
d) zajistit přístup k informacím pro cizince v češtině
i v jazycích srozumitelných cizincům, a to prostřednictvím webových stránek, tištěných informací
i odborných seminářů,
e) zajistit prohlubování profesních i interkulturních
kompetencí pracovníků řešících problematiku
cizinců,
f) zajistit cílené a průběžné zvyšování odborných
znalostí a dovedností pracovníků řešících agendu
integrace cizinců v gesci jednotlivých resortů včetně
vzdělávání zaměřeného na práci těchto osob v přímém
kontaktu s cizinci a k působení v komunitách cizinců
včetně uzavřených komunit,
g) vytvářet podmínky pro koordinaci aktivit orgánů
a institucí při odstraňování problémů při realizaci
Koncepce výběru a zpracování statistických údajů
spojených s migrací a integrací cizinců na území
České republiky,
h) zaslat ministru vnitra
ha) do 15. dubna 2010 informaci o projektech
vybraných na podporu integrace cizinců v roce
2010,
hb) do 10. listopadu 2010 informaci o plnění úkolů
uvedených v bodě III/2 tohoto usnesení,
3. ministru financí realizovat převody finančních
prostředků určených v rozpočtu Ministerstva vnitra na
podporu integrace cizinců tak, jak je uvedeno v bodě II/2
tohoto usnesení,
4. ministrům práce a sociálních věcí a vnitra průběžně
aktualizovat společnou webovou stránku www.cizinci.
cz určenou pracovníkům státní správy a samosprávy
i dalším osobám podílejících se na integraci cizinců,
5. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
a) zpracovat a do 30. června 2011 doporučit ředitelům
škol metodický postup při výuce češtiny
žáků - cizinců ze třetích zemí,
b) zajistit do 30. června 2011 nabídku systémového
vzdělávání pedagogických pracovníků k výuce
češtiny jako cizího jazyka i ke zvyšování interkulturních kompetencí pedagogických pracovníků pro práci
s dětmi cizinci,
c) zpracovat a vládě do 31. října 2011 předložit návrh
legislativního opatření k systémovému zajištění
výuky češtiny i pro žáky - cizince ze třetích zemí
tj. mimo státy Evropské unie,
d) zajistit a do 31. října 2010 doporučit ředitelům škol
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potřebnou nabídku učebnic českého jazyka jako
cizího jazyka vhodných pro výuku žáků - cizinců ze
třetích zemí,
6. předsedovi Českého statistického úřadu
a) spolupracovat s ministrem vnitra při plnění úkolů
uvedených v bodě III/1 tohoto usnesení,
b) zpracovat ve spolupráci s příslušnými ministry a vládě
do 30. dubna 2010 předložit návrh aktualizované
Koncepce výběru a zpracování statistických údajů
spojených s migrací a integrací cizinců na území
České republiky;

organizací a účelových zařízení církví ke spolupráci při
realizaci postupů a úkolů podle bodu III/1 až 3 tohoto
usnesení.
Provedou:
ministři financí, kultury,
práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj,
průmyslu a obchodu, vnitra,
ministryně zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
předseda Českého statistického úřadu

IV. v yz ýv á
předsedu Akademie věd České republiky, hejtmany,
primátora hlavního města Prahy, primátory statutárních
měst, představitele Asociace krajů a Svazu měst a obcí
České republiky, starosty obcí s rozšířenou působností,
sociální partnery Rady hospodářské a sociální dohody
České republiky a představitele nestátních neziskových
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Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
předseda Akademie věd České republiky

Předseda vlády
Ing. Jan Fi s ch er, CSc., v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. dubna 2010 č. 315
o změně usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574,
k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148),
otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku
dne 5. listopadu 1992
V lá da
I. m ě ní
usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574, k návrhu
na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových
jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům
Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992, tak,
že se
1. v bodě IV/2b a IV/4a uvedeného usnesení vkládají
za slova „územním samosprávným celkům“ slova
„občanským sdružením, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, vysokým
školám, církevním právnickým osobám a obecně
prospěšným společnostem“,

„b) uvolňovat finanční prostředky územním samosprávným celkům, občanským sdružením, právnickým
osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení, vysokým školám, církevním právnickým
osobám a obecně prospěšným společnostem na
dotace podle vnitřního předpisu pro poskytování
dotací, určené na výdaje spojené s prováděním
Charty,“;

I I . u k l á dá
předsedovi Rady vlády pro národnostní menšiny zajistit
zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí.

2. v bodě IV/2c uvedeného usnesení nahrazují slova
„územně samosprávných celků“ slovy „subjektů“,

Provede:

3. bod IV/4b uvedeného usnesení nahrazuje textem, který
zní:

předseda Rady vlády
pro národnostní menšiny

Místopředseda vlády
MUDr. Martin B art ák , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. května 2010 č. 340
o Národní strategii protidrogové politiky na období let 2010 až 2018

I . s c h va lu j e

1. zpracovat a vládě do 31. července 2010 předložit návrh
akčního plánu k Národní strategii protidrogové politiky
na období let 2010 až 2012,

Národní strategii protidrogové politiky na období let 2010
až 2018, uvedenou v části III materiálu č. j. 431/10;

2. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí.

I I . p o vě řu je

Provede:

V lá da

předsedu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
koordinovat postup při sestavování akčního plánu k Národní
strategii protidrogové politiky na období let 2010 až 2012;

předseda Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky

III. ukládá

Na vědomí:

předsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Jan Fi s ch er, CSc., v. r.

Strana 22

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 2

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. května 2010 č. 342
o Zásadách urbánní politiky
V lá da

II I. dopor uč uj e

Zásady urbánní politiky, uvedené v části III materiálu
č. j. 435/10;

hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst, starostům obcí s rozšířenou působností
a ostatních obcí se statutem města postupovat v souladu
s bodem II/1 tohoto usnesení.

I I . u k l á dá

Provedou:

1. členům vlády vycházet při zpracovávání strategických
a koncepčních dokumentů ze zásad uvedených v bodě
I tohoto usnesení,

členové vlády

2. ministru pro místní rozvoj zajistit zveřejnění tohoto
usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí;

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

I . s c h va lu j e

Na vědomí:

Předseda vlády
ng. Jan F is ch er, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
o změnách v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a v zákoně č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel v souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech
V souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, dochází ke dni 1. 7. 2010
ke změnám, zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích,
a v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním připravilo komplexní
materiál přibližující rozsah těchto změn včetně postupů
doporučených k jejich realizaci.

1. ZMĚNY NA ÚSEKU ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE
K 1. 7. 2010
V souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který zavádí tzv. základní registry, byl
přijat doprovodný zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dochází v souvislosti se zavedením
Registru územní identifikace (dále jen „registr“)
zejména k následujícím změnám:
■ v souvislosti se zápisem údajů do registru se mění
některé postupy prováděné obcemi na úseku přidělování
čísel budovám; současně se řeší, jaké doklady jsou třeba,
aby obecní úřad mohl číslo budově přidělit;
■ obecnímu úřadu se stanoví povinnost vydat vlastníku
budovy písemný doklad o přidělení čísla popisného,
evidenčního nebo orientačního;
■ sjednocuje se právní úprava číslování domů podle
zákona o obcích a zákona o hlavním městě Praze
a současně se rozšiřuje využití čísla evidenčního na
některé další typy budov;
■ významným principem je nově upravený zákaz označovat budovu již jednou přiděleným číslem popisným
či evidenčním (nebude se vztahovat na čísla orientační);
v souvislosti se zápisem údajů do registru se rozšiřuje
povinnost obcí týkající se názvů nově vzniklých částí obce,
změny jejich názvů, zániku částí obce, názvů veřejných
prostranství, aplikuje se registrační princip.
1.1. Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení)
1.1.1. Sloučení obcí, připojení obce, oddělení části obce
V § 19 odst. 6 se stanoví obci (nově vzniklé obci nebo
obci, která při připojení nezanikla) povinnost zaslat opis
dohody o sloučení obcí nebo připojení obce Ministerstvu
vnitra, Ministerstvu financí, příslušnému katastrálnímu
úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a nově i Českému
úřadu zeměměřickému a katastrálnímu. V § 22 odst. 6
se stanoví krajskému úřadu povinnost zaslat opis
pravomocného rozhodnutí o oddělení části obce
Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, příslušnému

katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu a nově
i Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.
Údaje o obcích budou vedeny v registru, který spravuje
Český úřad zeměměřický a katastrální. Údaje o sloučení
obcí nebo o připojení obce a údaje o oddělení části obce
zapíše prostřednictvím informačního systému územní identifikace správce registru (§ 43 odst. 1 zákona o základních
registrech).
1.1.2. Zřízení, připojení, zrušení městského obvodu
nebo městské části statutárního města
V § 20 odst. 5 se stanoví statutárnímu městu povinnost
zaslat opis rozhodnutí o zřízení, připojení nebo zrušení
městského obvodu nebo městské části Ministerstvu
vnitra, příslušnému katastrálnímu a finančnímu úřadu
a nově i Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.
Údaje o městských obvodech a městských částech budou
vedeny v registru. Údaje o zřízení, zrušení nebo
připojení městského obvodu nebo městské části zapíše
prostřednictvím informačního systému územní identifikace
správce registru (§ 43 odst. 1 zákona o základních
registrech).
1.1.3. Změna hranic obce
V § 26 se stanoví obci povinnost oznámit uzavření
dohody o změně hranic obcí, při nichž nedochází ke
sloučení obcí, připojení části obce nebo oddělení části
obce, Ministerstvu financí, finančnímu úřadu a nově
i příslušnému katastrálnímu úřadu.
Podle dosavadní úpravy se změny hranic obcí pouze
projednají s příslušným katastrálním úřadem. Nově
následnou informaci, že skutečně došlo k uzavření dohody
o změně hranic obcí, oznámí obec příslušnému katastrálnímu úřadu, který hranice obcí vede v katastru nemovitostí.
Údaje zapíše správce registru (§ 43 odst. 1 zákona
o základních registrech).
1.1.4. Vznik, změna názvu, zánik části obce
V § 28 odst. 2 se stanoví povinnost obci oznámit
názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů
a zánik částí obce Ministerstvu vnitra, příslušnému
katastrálnímu úřadu a nově i Českému úřadu
zeměměřickému a katastrálnímu.
Údaje o částech obcí budou vedeny v registru. Názvy nově
vzniklých částí obce, změny jejich názvů a zánik částí obce
budou zapisovány do registru jeho správcem (§ 43 odst. 1
zákona o základních registrech).
V § 28 je doplněn odstavec 3, který zní: „(3) Ke vzniku,
změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování,
přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného
prostranství dochází zápisem do registru územní
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identifikace, adres a nemovitostí podle zvláštního
právního předpisu12a).“

stanoví, že budova stojící na místě dříve zaniklé budovy
bude mít stejné číslo orientační jako budova původní.

Zákon o základních registrech stanoví, že editorem názvů
ulic a ostatních veřejných prostranství v registru budou
obce (§ 43 odst. 3). Aplikuje se registrační princip, tzn.
k pojmenování, přejmenování či zániku ulice či jiného
veřejného prostranství dojde zápisem do tohoto registru.

Nový § 31a, včetně poznámky pod čarou č. 13b zní:

1.1.5. Přidělování čísel popisných, čísel evidenčních,
čísel orientačních
V § 31 jsou doplněny odstavce 2 a 3 včetně poznámky
pod čarou č. 13a, které znějí:
„(2) Evidenčními čísly se označují
a) stavby pro rodinnou rekreaci,
b) stavby dočasné,
c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu s výjimkou
1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním
podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m
výšky,
2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží
a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky,
3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které
slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy
a do 4 m výšky.
(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy13a), která jsou součástí
jednoho celku.“
Rozšiřuje se využití čísla evidenčního na některé další typy
budov (dočasné stavby a tzv. „drobné stavby“). Úprava
umožní jejich zápis do registru, včetně údajů o jejich
lokalizaci. Dosavadní právní úprava stanovila, že čísly
popisnými se nemusí označovat vedlejší budovy. Tento
pojem je však jen obtížně definovatelný. Vzhledem k tomu
se přebírá právní terminologie z ustanovení § 14 odst. 2
zákona o hlavním městě Praze, který užívá pojem příslušenství budovy, definovaný v § 121 odst. 1 občanského
zákoníku.
V § 31 odst. 5 je věta poslední nahrazena větami „Čísla
popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat
opakovaně, a to ani v případě přečíslování podle § 32
odst. 2. Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze
v případě, že nová budova stojí na místě budovy
zaniklé.“
Jednoznačnost územní identifikace a adres vyžaduje
uplatnit princip, podle kterého jednou přidělené číslo
popisné již nemůže být přiděleno znovu. Přechodné ustanovení k tomuto bodu výslovně stanoví, že tato povinnost
bude aplikovatelná až ode dne účinnosti novely, tzn. nebude
třeba provádět žádné zpětné přečíslování budov. Naopak
u čísel orientačních, aby se zajistila následnost řady těchto
čísel v ulicích a zachovala se tak v nich snadná orientace, se

,,§ 31a
(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad
a) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou
vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného
stavebního úřadu13b),
b) v ostatních případech na základě písemné žádosti
vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán
a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena
do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na
základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí, anebo jde-li
o budovy uvedené v § 31 odst. 2 písm. c).
(2) Obecní úřad sdělí v případě podle odstavce 1
písm. a) neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu
údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho
příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž
stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.
(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo
orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy
písemný doklad.
(4) Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.
(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství
se přidělená čísla orientační zrušují.
(6) Při zániku části obce rozhodne obec o přečíslování
budov v zanikající části obce.
(7) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování
budovy dochází zápisem do registru územní identifikace, adres nemovitostí podle zvláštního právního
předpisu12a).
K odst. 1 až 3
Nový § 31a stanovuje postup a oznamování přidělení
čísel a doklady potřebné k jejich přidělení. Tato úprava
vychází ze stávajícího § 8 vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov,
o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu
a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných
k přidělení čísel.
Smyslem navrhovaného ustanovení především je, aby
příslušný obecní úřad měl před přidělením čísla popisného
relevantní podklady, které by především prokazovaly
existenci stavby. V souvislosti s tím, že stavební zákon
rozšířil počet staveb, které nevyžadují kolaudační souhlas,
nastala by situace, že takovéto stavby by nemohly řádně
deklarovat svou existenci. Proto bude možné u těchto typů

12a

) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

13a

) § 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“

13b

) § 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

12a

) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
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staveb doložit stavebníkem písemné oznámení, které
oznámil příslušnému stavebnímu úřadu, o záměru započít
s užíváním takové stavby.
V případě nových staveb zapisuje příslušný stavební
úřad do registru některé údaje o budově (stavbě) a k tomuto
zápisu potřebuje znát mj. identifikaci budovy (tzn. i její
číslo popisné), kterou si vyžádá od příslušného obecního
úřadu. Poté zapíše do registru jak číslo popisné, tak i další
údaje o budově. V ostatních případech zapisuje do registru
číslo budovy příslušný obecní úřad.
V případě přečíslování budovy na základě žádosti
vlastníka již není třeba předkládat zákonem stanovené
přílohy k žádosti, neboť obec disponuje bezplatným
dálkovým přístupem k údajům katastru nemovitostí, jehož
prostřednictvím si údaje o již v katastru zapsané budově
může snadno a rychle ověřit. Dálkovým přístupem může
obec získat jak výpis z katastru nemovitostí (ve všech
případech), tak kopii katastrální mapy v katastrálních
územích, ve kterých existuje katastrální mapa v digitální
podobě. V katastrálních územích, ve kterých neexistuje
katastrální mapa v digitální podobě, lze k ověření polohy
budovy využít orientační mapu parcel, která je pro daný
účel zcela postačující. Bylo by v rozporu se zásadou dobré
správy, aby byl žadatel nucen opatřovat a hradit podklady,
ke kterým má obec bezplatný přístup.
Výslovně se stanoví povinnost obce vydat vlastníku
budovy doklad o přidělení čísla popisného, orientačního,
evidenčního. Doklad je písemností vyhotovovanou
orgánem obce v samostatné působnosti obce (§ 111 zákona
o obcích) a obsahuje údaje o budově podle katastru
nemovitostí (§ 4 vyhlášky č. 326/2000 Sb.).
K odst. 4
V případě zániku budovy (míněn je skutečný úplný zánik,
nikoliv rekonstrukce) obecní úřad zruší čísla této budovy.
K odst. 5 a 6
V případě zániku části obce musí obec přečíslovat všechny
budovy spadající do zanikající části obce novými čísly
popisnými či evidenčními příslušnými k části obce, kam
nově budovy spadají. Zánikem ulice nebo jiného veřejného
prostranství (skutečným fyzickým zánikem ulice nebo
přičleněním všech budov v ulici do ulice jiné) automaticky
ze zákona zanikají příslušná čísla orientační.
K odst. 7
Aplikuje se registrační princip, tzn. k očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování dojde zápisem do registru.
1.2. Související ustanovení zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech
§ 46
Funkci editora vykonává obec, městský obvod nebo
městská část územně členěného statutárního města, městská
část hlavního města Prahy a kraj v přenesené působnosti.
§ 69
Zmocňovací ustanovení
(1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou
stanoví
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a) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry
přesnosti lokalizačních údajů,
b) způsob zápisu adresy,
c) způsob vedení technickoekonomických atributů
o územním prvku stavební objekt,
d) způsob, jakým obce poskytují správci registru
lokalizační údaje územních prvků a územně
evidenčních jednotek,
e) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady a technické
a bezpečnostní parametry,
f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování
nepřesahoval náklady na shromažďování údajů
registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,
g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních
prvků a územně evidenčních jednotek,
h) provozní podmínky a popis rozhraní pro přístup
k datům registru územní identifikace a nemovitostí
a k vytěžování databáze způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(2) Vláda stanoví nařízením harmonogram a technický
způsob provedení opatření podle § 64 až 68.
1.3. Přechodná ustanovení zákona č. 227/20009 Sb.:
1. Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů,
jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla
popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační
v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich
názvů, popřípadě čísel do 2 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
2. Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy nebylo přiděleno číslo popisné
ani evidenční a kterým se toto číslo přiděluje, požádají
o přidělení čísla do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
Přechodná ustanovení zajistí, aby jednoznačnosti adres bylo
dosaženo i u existujících objektů, u nichž tato jednoznačnost dosud zajištěna není.
2. POPIS POSTUPU OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ
PŘI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE
ZÁKONA Č. 111/2009 SB. O ZÁKLADNÍCH
REGISTRECH (ZZR) A DOPROVODNÉHO
ZÁKONA Č. 227/2009 SB.
Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat rozsah
editačních povinností obcí a stavebních úřadů (SÚ) vyplývajících z přijetí ZZR a dále popsat postupy, které budou při
plnění těchto povinností využity. V souvislosti s tím je
vhodné současně odpovědět na to, zda mají editoři povinnost provádět od 1.7.2010 zápisy do základního registru
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) podle
§ 40 a násl. ZZR (tj. běžné zápisy) a zda stavební úřady
mohou po 1.7.2010 vyžadovat od stavebníků údaje určující
polohu definičního bodu stavby a adresního místa.
2.1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních
úřadů
V tabulce jsou uvedeny všechny územní prvky a jednotky,
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ke kterým obce nebo SÚ budou mít povinnost zapisovat
příslušné údaje nebo se na jejich editaci podílet. U uvedených územních prvků a jednotek jsou pro úplnost uvedeny

Částka 2

i údaje, které zapisuje správce registru a agendové editační
systémy, které k tomu využije.
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2.2. Postup obcí a SÚ při editaci údajů a poskytování
údajů pro editaci správcem registru
Veškeré údaje, u kterých jsou obce nebo SÚ editory, budou
do RÚIAN zapisovat prostřednictvím informačního systému
územní identifikace (ISÚI), který v současné době buduje
správce registru – ČÚZK. Systém obsahuje funkcionalitu
pro podporu práce externích editorů – uživatelů na obcích
a SÚ. Vlastní editace je možná buďto prostřednictvím
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uživatelského rozhraní ISÚI nebo přímo ze stávajících
agendových systémů obcí a SÚ po jejich propojení s ISÚI
webovými službami.
ČÚZK je podle § 69 písm. e) ZZR zmocněn vydat vyhlášku,
kterou definuje mimo jiné postup při zápisu údajů do
registru územní identifikace obcemi a SÚ. Tuto vyhlášku
ČÚZK připravuje – její obsah bude v části týkající se
postupů při zápisu údajů odpovídat tomuto dokumentu.
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2.2.1. Stavební objekt
ZZR definuje stavební objekt tak, že se jedná o dokončenou
budovu zapisovanou do katastru nemovitostí nebo jinou
dokončenou stavbu, která se do katastru nemovitostí
nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání
nebo jiné ekonomické činnosti, například podzemní stavba.
U stavebních objektů ZZR zásadním způsobem rozlišuje
dva postupy:
a) editaci v případech, kdy před užíváním stavebního
objektu vede SÚ se stavebníkem řízení ke stavebnímu
povolení nebo při ohlášení stavby,
b) editaci u těch stavebních objektů, které nevyžadují
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
V prvním případě zapisuje tyto údaje stavební úřad podle
dokumentace, kterou obdrží od stavebníka (např. oznámení
o záměru započít s užíváním stavby, které stavebník podává
na formuláři, jehož obsah je stanoven v příloze vyhlášky
č. 526/2006 Sb.). Před spuštěním základních registrů bude
nutné, aby SÚ zkontrolovaly, zda formuláře obsahují
všechny údaje, které bude třeba do RÚIAN zapisovat.
V případě ad b) je editorem těchto údajů obec. Obec musí
obdržet údaje potřebné pro zápis od vlastníka těchto
stavebních objektů.
2.2.1.1. Identifikační údaje – editor SÚ
Jedná se o identifikační údaje pozemku, tj. příslušnost ke
katastrálnímu území a případně k části obce a parcelní
číslo + údaj o č. p./č. e. a části obce nebo údaj o tom, že
se č. p./č. e. nepřiděluje.
■ Údaje o parcelních číslech pozemků, na kterých je
stavební objekt postaven předá stavebnímu úřadu stavebník. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru
nemovitostí, je povinně předkládaným podkladem geometrický plán, který údaje o parcelních číslech obsahuje.
V případě, že nově zapisovaný stavební objekt nebude
předmětem evidence v katastru nemovitostí, musí být
pozemek identifikován alespoň v dokumentaci, kterou
stavebník přikládá při oznámení o užívání stavby.
■ Údaj o přiděleném čísle popisném nebo evidenčním
a části obce zapíše SÚ na základě sdělení obce, které si
v souladu s § 121 odst. 2 stavebního zákona písemně
vyžádá. Podle § 31a zákona č. 128/2000 Sb. O obecním
zřízení příslušná obec sdělí neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním
a jeho příslušnosti k části obce (městské části), popřípadě
název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle
orientačním. O přidělení čísla popisného, evidenčního
nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy
písemný doklad.
2.2.1.2. Vazby na ostatní územní prvky, vazba na část
obce – editor SÚ
Přiřazením údaje katastrálním území a části obce podle
2.2.1.1, definuje SÚ k tomuto stavebnímu objektu všechny
vazby na další nadřazené územní prvky. Údaj o příslušnosti
stavebního objektu do části obce získá SÚ od příslušné
obce současně s údajem o přiděleném čísle popisném.
2.2.1.3. Typ

stavebního

objektu,

způsob

využití
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a technickoekonomické atributy – editor SÚ,
obec
Typ SO a způsob jeho využití zapíše SÚ nebo obec
podle přílohy č. 3 a 4 KatV (odkaz ve vyhlášce k RÚIAN).
Technickoekonomické atributy se zapisují ke stavebnímu
objektu, vybrané technickoekonomické atributy je možno
zapsat též k samostatným vchodům (definice ve vyhlášce
RÚIAN).
2.2.1.4. Technickoekonomický atribut měsíc a rok
odstranění stavebního objektu – editor SÚ
Tento technickoekonomický atribut stavebního objektu je
zapisován pouze do ISÚI a není již tedy přenesen do
základního registru. Zvláštní režim vychází z nutnosti nezařadit tento údaj mezi referenční údaje poskytované
systémem základních registrů.
Informaci o měsíci a roku odstranění stavby získá SÚ
postupem podle § 128 stavebního zákona a příslušných
ustanovení prováděcí vyhlášky, kterými je odstraňování
staveb upraveno. Vlastní editace tohoto údaje nástroji ISÚI
se od ostatních technicko-ekonomických atributů neliší.
2.2 1.5. Lokalizační údaj definiční bod – editor SÚ, obec
Údaj o poloze definičního bodu stavebního objektu jsou
jeho souřadnice v souřadnicovém systému JTSK. Při
budování RUIAN se tento údaj naplní u existujících budov
z databáze katastru nemovitostí. Pro stavební objekty, které
nejsou obsahem ISKN, se umístí definiční bod přibližně
v těžišti stavebního objektu.
I pro editaci tohoto údaje platí základní členění stavebních
objektů na dvě kategorie uvedené v bodě 2.2.1.
U nových budov zapisovaných do katastru nemovitostí by
neměl vzniknout problém, protože souřadnice definičního
bodu budovy bude známá už po potvrzení geometrického
plánu katastrálním úřadem. Vzhledem k tomu, že poslední
věta § 121 odst. 1 stavebního zákona ukládá stavebníkovi
předložení geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, je tím naplněna i jeho
povinnost předložit údaj určující polohu definičního bodu.
Stavební úřady budou mít automatizovaný přístup k údajům
z geometrického plánu prostřednictvím aplikace, kterou
budou používat k editaci údajů v ISÚI. U stavebních
objektů, které nejsou evidovány v ISKN, ZZR ukládá obci
zjistit údaje určující polohu definičního bodu stavebního
objektu. Obec si tyto údaje může opatřit sama nebo je
požadovat od vlastníka stavby. Vyhláška ČÚZK stanoví
kvalitativní parametry údaje o definičním bodě.
2.2.2. Adresní místo
Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve
vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu.
Vzhledem k tomu, že adresní místo vzniká i přidělením
čísla orientačního, může mít stavební objekt jedno nebo
více adresních míst. Editorem údajů o adresním místě je:
a) stavební úřad, pokud je zapisováno spolu s novou
stavbou, která podléhá stavebnímu povolení nebo
ohlášení,
b) obec v ostatních případech, tj. pokud je zapisováno
spolu s novou stavbou, která nepodléhá stavebnímu
povolení ani ohlášení, nebo v případě změny.
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2.2.2.1. Identifikační údaj název – editor SÚ, obec
Za identifikační údaje adresního místa lze považovat
přidělené číslo popisné nebo evidenční, případně
i č. orientační, pokud je přiděleno.
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Prahy názvu katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních
údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb.

Údaj o poloze definičního bodu adresního místa jsou souřadnice v souřadnicovém systému JTSK. Prostřednictvím
tohoto údaje je v území lokalizována adresa, proto je
účelné, aby tyto definiční body byly umístěny ke vchodům
do stavebních objektů.

Příslušnost nového stavebního objektu do části obce určuje
vždy obec a tím definuje většinu z uvedených částí adresy.
Zápis údajů o čísle popisném nebo evidenčním a příslušnosti
stavebního objektu do obce případně její části, je řešen
v bodech 2.2.1.1 a 2.2.1.2. Adresa se tedy v systému
územní identifikace sestavuje z údajů, které editoři editují
k adresnímu místu. V případě, že obec přidělí ke stavebnímu objektu čísla orientační, bude k jednomu stavebnímu
objektu evidováno více adres. Pokud se jedná o stavební
objekt v ulici, které byl přidělen název, musí obec vždy
společně s přiděleným číslem popisným sdělit SÚ i název
příslušné ulice. Přidělování názvů ulic a čísel popisných,
evidenčních a orientačních je upraveno v zákonech
č. 128/2000 Sb. O obecním zřízení a č. 131/2000 Sb.
O hlavním městě Praze. Podrobnosti upravuje vyhláška
č. 326/2000 Sb.

Základním zdrojem při budování RUIAN je registr
UIR-ADR vedený MPSV. V tomto systému jsou definiční
body umístěny:

2.2.2.5. Identifikační údaj číslo orientační – editor SÚ,
obec

a) v Praze, krajských a některých okresních městech na
vchod do stavebního objektu (zpracovala firma CEDA
– bez měření, zákresem do map 1 : 10 000)

Postup editace tohoto údaje vychází z výše uvedeného v bodech 2.2.1.1 a 2.2.2.4.

Pokud je editorem těchto údajů SÚ, tj. při zápisu údajů
k novému stavebnímu objektu, musí mít informaci o přiděleném čísle orientačním k dispozici na základě sdělení obce.
Je vhodné, aby obec tyto údaje sdělila v reakci na písemnou
výzvu SÚ, kterou je požadováno sdělení čísla popisného či
evidenčního (§ 121 odst. 2 stavebního zákona).
2.2.2.2. Lokalizační údaj definiční bod adresního místa –
editor SÚ, obec

b) v ostatních obcích + všechna nově vzniklá adresní místa
v těžišti stavebního objektu, (přebíráno z registru
sčítacích obvodů).
Editorem údaje je SÚ v těch případech, kdy realizace
stavebního objektu vyžaduje stavební povolení nebo
ohlášení stavebnímu úřadu. U budov, které jsou předmětem
evidence v katastru nemovitostí stavebník do geometrického plánu, který předá stavebnímu úřadu, vyznačí, kde
má budova vchod. SÚ vyznačí polohu adresního místa
(jeho definiční bod) do ISÚI kliknutím v grafickém
prohlížeči s využitím mapových podkladů dostupných
v systému a hranic stavebního objektu v geometrickém
plánu. Systém umožní automatizovaný přístup k údajům
z geometrického plánu i v době, kdy budova ještě nebude
zapsána do katastru nemovitostí, protože po potvrzení
geometrického plánu je kresba do systému zanesena jako
tzv. budoucí stav.
Pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu, je editorem údaje příslušná
obec. Obec si údaj o poloze adresního místa může opatřit
sama nebo jej požadovat od vlastníka stavby. Vyhláška
ČÚZK stanoví kvalitativní parametry tohoto údaje.
2.2.2.3. Vazba na ostatní územní prvky – editor SÚ,
obec

2.2.3. Ulice nebo jiné veřejné prostranství
ZZR řadí ulice a jiná veřejná prostranství mezi tzv. územně
evidenční jednotky, které od územních prvků odlišuje to,
že v systému nejsou lokalizovány svými hranicemi.
2.2.3.1. Identifikační údaj název ulice – editor obec
Jedná se o identifikační údaj, jehož editorem je vždy obec,
která o přidělování a změnách názvů obcí rozhoduje.
2.2.3.2. Lokalizační údaj definiční čára ulice – editor
ČÚZK na základě sdělení obce
Lokalizačním údajem územní jednotky ulice je definiční
čára ulice, která vyjadřuje průběh ulice v terénu.
Obec musí současně se zápisem názvu ulice do ISÚI sdělit
správci registru údaje, na jejichž základě bude schopen do
systému zakreslit definiční čáru ulice. Možné formy upraví
ČÚZK ve vyhlášce – jistě bude možné připojit ke sdělení
grafický podklad, ve kterém bude do katastrální mapy
zakreslen průběh ulice přibližně v její ose. Jinou možností
je zaslat pouze souřadnice lomových bodů definiční čáry
ulice, pokud je bude mít obec k dispozici.
2.2.3.3. Vazby ulice na ostatní územní prvky – editor
obec

Vazba adresního místa na ostatní územní prvky je definována vazbou stavebního objektu k těmto prvkům. Editací
údajů podle bodu 2.2.1.2 proto dojde i k editaci tohoto
údaje. K adresnímu místu se dále připojí vazba na ulici,
pokud existuje.

Přiřazením ulice do obce dojde v systému k vytvoření všech
vazeb na vyšší územní prvky. Při změně názvu ulice zůstanou zachovány vazby stavebních objektů k ulici.
Při vytvoření nové ulice z části dosavadní ulice se nejprve
zapíše nový prvek ulice, poté se provede změna příslušných
adresních míst (2.2.2.3).

2.2.2.4. Adresa – editor SÚ, obec

2.2.4. Správní obvod v hlavním městě Praze

Adresa je vždy vázána na adresní místo a je složena z názvu
okresu, názvu obce, názvu městské části nebo městského
obvodu, názvu části obce nebo v případě hlavního města

Na základě sdělení hlavního města Prahy zapisuje správce
registru územní identifikace následující údaje o novém
správním obvodu v hlavním městě Praze:
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2.2.4.1. Identifikační údaj název správního obvodu
v hlavním městě Praze
Z identifikačních údajů je obsahem sdělení pouze název
nového správního obvodu v hlavním městě Praze (kód
správního obvodu přidělí správce registru sám).
2.2.4.2. Lokalizační údaje definiční bod a hranice
správního obvodu v hlavním městě Praze
Změna lokalizačních údajů správního obvodu je vždy
současně změnou těchto údajů pro městskou část, proto je
povinnost zaslání těchto údajů splněna dle bodu 2.2.5.2.
Možnými formami je zaslání souřadnic definičního bodu
a souřadnic lomových bodů nové hranice v S-JTSK nebo
jejich zakreslení do grafického podkladu v podrobnosti
katastrální mapy.
2.2.4.3. Vazby na ostatní územní prvky

Částka 2

Změny hranic všech dotčených městských částí musí být
sděleny současně. Hranice mezi městskými částmi musí po
doplnění o hranice obce tvořit uzavřený polygon.
Při zániku městské části sdělí hlavní město Praha název
a kód zaniklé městské části. Současně musí sdělit údaje
o souvisejících změnách hranic městských částí, do kterých
rušená městská část zaniká.
2.2.6. Území městského obvodu a městské části územně
členěného statutárního města
Na základě sdělení statutárního města zapisuje správce
registru územní identifikace následující údaje o území
městského obvodu a městské části územně členěného
statutárního města:
2.2.6.1. Identifikační údaj název městského obvodu
a městské části územně členěného statutárního
města

Vygeneruje systém ze zadaných lokalizačních údajů. Při
změně názvu správního obvodu sdělí hlavní město Praha
tyto údaje:
a) původní název správního obvodu,
b) kód správního obvodu,
c) nový název správního obvodu.

Z identifikačních údajů je obsahem sdělení pouze název
nového městského obvodu a městské části územně
členěného statutárního města (kód přidělí správce registru
sám).

Při zániku správního obvodu sdělí hlavní město Praha
název a kód zaniklého správního obvodu. Současně musí
sdělit údaje o souvisejících změnách hranic správních
obvodů, do kterých bude rušený správní obvod nadále
včleněn.

Možnými formami je zaslání souřadnic definičního bodu
a souřadnic lomových bodů nové hranice v S-JTSK nebo
jejich zakreslení do grafického podkladu v podrobnosti
katastrální mapy.

2.2.5. Území městské části v hlavním městě Praze
Na základě sdělení hlavního města Prahy zapisuje správce
registru územní identifikace následující údaje o území
městské části v hlavním městě Praze:
2.2.5.1. Identifikační údaj název městské části v hlavním
městě Praze
Z identifikačních údajů je obsahem sdělení pouze název
nové městské části v hlavním městě Praze (kód správního
obvodu přidělí správce registru sám).
2.2.5.2. Lokalizační údaje definiční bod a hranice území
městské části v hlavním městě Praze
Možnými formami je zaslání souřadnic definičního bodu
a souřadnic lomových bodů nové hranice v S-JTSK nebo
jejich zakreslení do grafického podkladu v podrobnosti
katastrální mapy.
2.2.5.3. Vazby na ostatní územní prvky
Edituje správce systému na základě zaslaných lokalizačních
údajů podle bodu 2.2.5.2.
Při změně názvu městské části sdělí hlavní město Praha tyto
údaje:
a) původní název městské části,
b) kód městské části,
c) nový název městské části.
Při změně hranice městské části sdělí hlavní město Praha
tyto údaje:
a) již neplatnou část hranice způsobem podle bodu 2.2.5.2,
b) novou část stejným způsobem.

2.2.6.2. Lokalizační údaje definiční bod a hranice

2.2.6.3. Vazby na ostatní územní prvky
Edituje správce systému na základě zaslaných lokalizačních
údajů podle bodu 2.2.6.2.
Při změně názvu městského obvodu nebo městské části
sdělí statutární město tyto údaje:
a) původní název městského obvodu nebo městské části,
b) kód městského obvodu nebo městské části,
c) nový název městského obvodu nebo městské části.
Při změně hranice městského obvodu nebo městské
části sdělí statutární město tyto údaje:
a) již neplatnou část hranice způsobem podle bodu 2.2.6.2,
b) novou část stejným způsobem.
Zachovaná část hranice a nová část hranice na sebe musí
navazovat. Změny hranic všech dotčených městských
obvodů nebo městských částí musí být sděleny současně.
Při zániku městského obvodu nebo městské části sdělí
statutární město název a kód zaniklého městského obvodu
nebo městské části.
2.2.7. Část obce
Údaje o části obce zapisuje do RUIAN prostřednictvím
ISÚI správce registru, a to na základě sdělení obce. Při
vytvoření nové části obce sdělí obec tyto údaje:
2.2.7.1. Identifikační údaj název části obce
Z identifikačních údajů je obsahem sdělení obce pouze
název nové části obce (kód přidělí správce registru sám).
2.2.7.2. Lokalizační údaj definiční bod
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Možnými formami je zaslání souřadnic definičního bodu
v S-JTSK nebo jeho zakreslení do grafického podkladu
v podrobnosti katastrální mapy.
2.2.7.3. Vazby na ostatní územní prvky
Obec do sdělení uvede vazbu na územní prvek obec –
identifikační údaje (název, kód) obce, o jejíž část se jedná.
V případě, že nová část obce vzniká přečíslováním
stavebních objektů, které dosud tvořily jinou část téže obce,
předloží zároveň rozhodnutí o přečíslování dotčených
budov.
Při změně názvu obce sdělí obec tyto údaje:
a) původní název části obce,
b) kód části obce,
c) nový název části obce.
Při zániku části obce sdělí obec název a kód zaniklé části
obce. Dále sdělí, že všechny budovy ze zanikající části obce
již byly přečíslovány do jiné části obce (k přečíslování
dochází zápisem do RÚIAN – tj. přečíslování již musí být
v RÚIAN zapsáno) nebo že tato část obce již žádné
očíslované budovy neobsahovala.
2.3. Povinnosti obcí a SÚ v období od 1. 7. 2010
do spuštění systému RÚIAN
Přechodnými ustanoveními ZZR není přímo stanoveno, že
by editoři neměli plnit své povinnosti hned od 1. července
2010. Tento zákon byl v letošním roce novelizován a do
§ 69 je doplněn nový odstavec: „(2) Vláda stanoví
nařízením harmonogram a technický způsob provedení
opatření podle § 64 až 68.“ Nařízení vlády je v současné
době připravováno na Ministerstvu vnitra. V § 66 ZZR je
uvedeno, co a z jakého zdroje má správce RÚIAN zapsat
při jeho vytváření. Toto nařízení vlády musí ovšem stanovit
nejen termíny pro jednotlivé etapy budování informačních
systémů základních registrů, ale i termíny, od kterých bude
možné začít do základních registrů údaje zapisovat. Pokud
mají editoři (tedy i obce a SÚ) do RÚIAN nějaké údaje
zapisovat, musí tento základní registr být nejdříve vytvořen
příslušným správcem postupem podle přechodného
ustanovení § 66. Teprve pak mohou být prováděny zápisy
do RÚIAN editory podle § 40 a následujících prostřednictvím informačních systémů sloužících k plnění úkolů,
které editoři mají.
Dále platí, že povinnost orgánu veřejné moci využívat
při své činnosti referenční údaje (§ 5 odst. 1 ZZR) nevzniká
v souladu s § 63 odst. 1 ZZR tehdy, pokud orgán veřejné
moci nemá z technických důvodů dosud zaveden přístup
k základním registrům, a to až do doby, než bude tento
přístup zaveden. Od osob, po kterých je jiným právním
předpisem doložení údajů pro správu základního registru
požadováno, je orgán veřejné moci oprávněn požadovat
poskytnutí takových údajů (§ 5 odst. 1 věta druhá ZZR)
tehdy, pokud nejsou v základním registru obsaženy. Jestliže
obce a SÚ nebudou mít zřízen přístup k základním registrům, nebudou schopné ani zjistit, které údaje v základním
registru nejsou obsaženy, a proto např. nebudou mít právo
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vyžadovat od osob údaje podle § 121 a § 123 stavebního
zákona pro potřeby aktualizace RÚIAN. S ohledem na
uvedené lze dovodit, že obcím a SÚ nevznikají
povinnosti provádět zápisy do RÚIAN od 1. července
2010, ale až od okamžiku, kdy jim bude v souladu
s termínem v nařízení vlády zaveden přístup k základním registrům.
Samostatný problém vzniká v souvislosti s tím, že
podle § 28 odst. 3 a § 31a odst. 7 zákona č. 128/2000
Sb., o obecním zřízení a § 13 odst. 3 a § 14a odst. 6 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze dochází ke vzniku,
změně názvu nebo zániku části obce, dále o pojmenování,
přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného
prostranství, a dále k očíslování, přečíslování nebo zrušení
číslování budovy zápisem do RÚIAN. Ze žádného
ustanovení ZZR ani uvedených zákonů o obcích a hlavním
městě Praze nevyplývá, jak tyto údaje budou vznikat, když
nebude možné provádět zápis do RÚIAN. Předpokládá se
řešení formou nařízení vlády tak, že za okamžik vzniku
výše zmíněných údajů bude považován okamžik
jejich zápisu do informačního systému vedeného
Ministerstvem práce a sociálních věcí ÚIR–ADR, který
je informačním systémem, ze kterého budou uvedené
údaje do RÚIAN naplněny. Obce zapisují tyto údaje
do systému ÚIR–ADR i v současné době.
3. ZMĚNY
V
INFORMAČNÍM
SYSTÉMU
EVIDENCE OBYVATEL PO 1. ČERVENCI 2010
Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) – zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená právní norma
byla přijata v souvislosti se zřízením základních registrů
coby jednoho ze základních pilířů budování eGovernmentu
v České republice.
V následujícím textu jsou popsány základní změny, ke
kterým dojde v informačním systému evidence obyvatel
po nabytí účinnosti tohoto zákona a důsledky těchto změn,
vyplývající pro orgány veřejné moci, které vykonávají státněsprávní působnost na úseku evidence obyvatel a rodných
čísel.
Informační systém evidence obyvatel bude v systému
základních registrů působit jako tzv. agendový informační
systém a bude spolu s informačním systémem o cizincích
vedený podle cizineckého zákona1) – jedním ze základních
informačních zdrojů pro základní registr obyvatel.
Od 1. 7. 2010 budou v informačním systému evidence
obyvatel vedeny údaje o státních občanech a o osobách,
které pozbyly státní občanství. Nadále se nepovedou údaje
o cizincích tak jako doposud. Budou vedeny pouze
údaje o těch cizincích, kteří mají rodinnou nebo jinou vazbu
na občana (jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným
zástupcem,
manželem,
registrovaným
partnerem
nebo dítětem občana) – a to pouze v omezeném rozsahu.

) § 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Ostatní údaje o cizincích, doposud vedené ve stávajícím
informačním systému evidence obyvatel, budou vedeny
pouze v informačním systému o cizincích(1).
Rozsah údajů vedený v agendovém informačním systému
evidence obyvatel je upraven v § 3 a § 4 zákona o evidenci
obyvatel. Pokud se týká údajů o občanech a osobách, které
pozbyly státní občanství, nebude nadále veden údaj
o zákazu pobytu, místě zákazu pobytu a době jeho trvání.
Ostatní dosavadní údaje se povedou i nadále; v souvislosti
s napojením agendového informačního systému na systém
základních registrů budou některé z těchto údajů technicky
vedeny pouze ve formě referenční vazby na jiný základní
registr. Bude se evidovat rovněž údaj technického
charakteru – údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby
(umožňující identifikaci osoby vedené v informačním
systému).
O vazebních cizincích se povedou údaje v rozsahu jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo nebo datum
narození.
Nejvýraznější změnu novela zákona přinese v okruhu
zapisovatelů, kteří budou přímo zapisovat stanovené údaje
do agendového informačního systému. Rozšíří se tak věcná
příslušnost a kvantita zapisovatelů. Zásadní změny
se nejvíce promítnou do činnosti matričních úřadů, soudů
prvního stupně a ohlašoven, které doposud údaje pouze
oznamovaly obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Od účinnosti novely zákona o evidenci obyvatel budou
uvedené subjekty zapisovat přímo do informačního
systému.
Krajské úřady zapisují jméno, příjmení, datum narození,
pohlaví, místo a okres nebo stát narození, rodné číslo a státní
občanství, popř. více státních občanství u fyzických osob,
u nichž došlo k nabytí státního občanství a státní občanství,
popř. více státních občanství u fyzických osob, které
pozbyly státní občanství České republiky (§ 3 odst. 3 písm.
a/ až f/, § 3a odst. 1 zákona o evidenci obyvatel).
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zapisují údaje
o rodičích, údaje o rodinném stavu nebo partnerství, údaje
o manželu nebo partneru a údaje o dítěti u občanů, kteří
nabyli státní občanství (§ 3 odst. 3 písm. j/ až n/, § 4 zákona
o evidenci obyvatel).
Matriční úřady zapisují údaje v souvislosti s narozením,
uzavřením manželství, registrovaným partnerstvím
a úmrtím. Jde o údaje o jménu, příjmení, datu narození,
pohlaví, místu a okrese nebo státu narození, rodném čísle,
státním občanství, popř. více státních občanství, údaje o rodičích, údaje o údaje o rodinném stavu nebo registrovaném
partnerství, údaje o manželu nebo partneru, údaje o dítěti,
údaje o osvojení dítěte, datu, místu a okres úmrtí, dnu smrti
nebo dnu, který osoba nepřežila, uvedeného v rozhodnutí
soudu. (§ 3 odst. 3 písm. a/ až f/, písm. j/ až o/, písm. q/ a r/,
§ 4 písm. a/ až c/, § 4a zákona o evidenci obyvatel).
Soudy prvního stupně zapisují zbavení nebo omezení
způsobilosti k právním úkonům, údaj o opatrovníkovi,
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství nebo zrušení partnerství nebo rozhodnutí soudu
o neplatnosti či neexistenci manželství nebo partnerství (§ 3
odst. 3 písm. i/, písm. k/, písm. l/, § 6 zákona o evidenci
obyvatel).
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Ohlašovny zapisují adresu místa trvalého pobytu, adresu
pro doručování, datum počátku trvalého pobytu, zrušení
údaje o místu trvalého pobytu nebo ukončení trvalého
pobytu na území (§ 3 odst. 3 písm. g/, h/, § 5 zákona
o evidenci obyvatel).
Zapisovatelé do agendového informačního systému, kteří
nemají v současné době zřízenu aplikaci na zpracování
údajů v informačním systému evidence obyvatel – tedy
matriční úřady, soudy prvního stupně a ohlašovny –
budou zapisovat údaje do agendového informačního
systému prostřednictvím terminálu CzechPOINT.
Všechny matriční úřady jsou ve smyslu § 8a odst. 2 písm. c)
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, kontaktními
místy veřejné správy a jako takové mají terminál
CzechPOINT zřízen. Tomuto terminálu budou rozšířena
oprávnění tak, aby mohly oprávněné úřední osoby, zaškolené na nové funkce, provádět výkon státní správy na úseku
evidence obyvatel a rodných čísel.
Obecní úřady, které jsou kontaktními místy ve smyslu § 8a
odst. 2 písm. d) zákona o informačních systémech veřejné
správy, mají CzechPOINT rovněž zřízen a platí pro ně
stejné podmínky jako pro matriční úřady. Seznam obecních
úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, stanoví
vyhláška č. 364/2009 Sb. (účinná ke dni 20. října 2009). Ke
dni 1. dubna 2010, podle dostupných informací, nebylo
kontaktním místem veřejné správy – tedy nemělo rovněž
připojení na CzechPOINT - 543 obecních úřadů. Rovněž
soudy prvního stupně nejsou na tento portál napojeny.
Je proto nezbytné zajistit, aby obecní úřady, které
nedisponují doposud pracovištěm CzechPOINT, mohly
po 1. červenci 2010 zapisovat přímo údaje do evidence
obyvatel. Jednou z možností pro obecní úřad je získání účtu
CzechPOINT@office.
Příslušný obecní úřad přitom nemusí být kontaktním
místem veřejné správy a bude disponovat pouze právy
pro zapisování údajů do informačního systému.
Obecní úřad může požádat o CzechPOINT@office
prostřednictvím žádosti na Ministerstvo vnitra, která bude
uveřejněna na www.czechpoint.cz v sekci „Pro obce –
Zřiďte si CzechPOINT (CzechPOINT@office)“ Jde
o elektronický formulář, který vyplní zástupce obecního
úřadu a potvrdí svým elektronickým podpisem. Vyplněné
údaje budou elektronicky zaslány Ministerstvu vnitra, které
zašle příslušnému obecnímu úřadu přístupové údaje pro
administrátora. Žádost o zřízení CzechPOINT@office je
bezplatná a zápis údajů probíhá skrze webové rozhraní.
Bližší informace podá odbor rozvoje projektů a služeb
eGovernment, oddělení rozvoje a implementace projektů
eGovernment.
Druhou možností pro obecní úřad k zajištění přeneseného
výkonu státní správy je uzavření veřejnoprávní smlouvy
s jiným obecním úřadem ve stejném správním obvodu
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 63
obecního zřízení), který má připojení na CzechPOINT
zřízeno tak, aby tento obecní úřad zajistil zápis do
informačního systému podle § 5 zákona o evidenci obyvatel.
Pro uzavření veřejnoprávní smlouvy ohlašovny s jiným
obecním úřadem Ministerstvo vnitra doporučuje, aby:
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■ veřejnoprávní smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou
a to do konce roku 2010; pokud ohlašovna dopředu ví,
že si nebude schopna ani v příštím roce zajistit připojení
k CzechPOINT, pak by smlouvu měla uzavřít na dobu
do konce roku 2011. V návrhu smlouvy by mělo
být umožněno v případě dohody předčasné ukončení
smlouvy, nebo formou výpovědi s dvouměsíční
výpovědní lhůtou;
■ za každý provedený úkon (zaevidování změny, ukončení
trvalého pobytu nebo zrušení údaje o místu trvalého
pobytu) náležela zapisujícímu obecnímu úřadu úhrada
nákladů od původního obecního úřadu. Ministerstvo
vnitra doporučuje jako přiměřenou částku ve výši 10 Kč;
■ byla úhrada nákladů vzhledem k její výši vyplácena
původním obecním úřadem na účet zapisujícího
čtvrtletně;
■ obce postupovaly tak, aby uzavřené veřejnoprávní
smlouvy byly účinné nejpozději od 1. července 2010
a zapisující obecní úřady byly schopny plně vykonávat
předmět smlouvy. Veřejnoprávní smlouvou nelze přenést
činnost matričního úřadu v souvislosti s vedením matrik.
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CzechPOINT@Office, které je součástí systému Czech
POINT.
V tomto prostředí bude vytvořena agenda „matriky“, kde
budou umístěny formuláře pro matriční události. Administrátor bude moci uživateli přidělit roli matrIseoR – získá
oprávnění číst z Informačního systému evidence obyvatel
nebo roli matrIseoW – uživatel bude mít oprávnění editovat
údaje v Informačním systému evidence obyvatel.
Rozhraní CzechPOINT@Office bylo zavedeno jako
prostředí, které slouží pro vnitřní potřeby úřadu. Rozhraní
CzechPOINT@Office je sice součástí systému Czech
POINT, nicméně je možné mít zřízen pouze samostatný
přístup k rozhraní CzechPOINT@Office. Samotné zřízení
přístupu do systému CzechPOINT@Office je pak
ovlivněno tím, zda samosprávný subjekt již provozuje
Czech POINT či nikoliv.
4. 2. Samosprávný subjekt již provozuje kontaktní
místo Czech POINT

V praxi by mělo částečné přenesení výkonu správy fungovat
následovně:

Pokud již byl zřízen přístup do systému kontaktních míst
Czech POINT, a je třeba zřídit přístup k systému
CzechPOINT@Office, je postup následující:

Občan, který bude chtít provést změnu trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, ukončit trvalý pobyt na území
České republiky, nebo který bude hlásit, měnit či rušit
adresu pro doručování písemností, nahlásí tuto skutečnost
na ohlašovně, která je místem jeho trvalého pobytu.

Přístup do systému CzechPOINT@Office získají uživatelé
nastavením příslušné role v prostředí administrace
Czech POINT. Každý uživatel, který bude provádět aktivity
související s matričními agendami, musí mít výše uvedené
role nastavené.

Jedná-li se o ohlašovnu, která nemá připojení na
CzechPOINT a bude mít uzavřenou veřejnoprávní smlouvu,
s ohledem na ustanovení § 7 zákona o evidenci obyvatel,
stanovující povinnost zapsání údaje do 3 pracovních dnů,
původního obecního úřadu výše uvedené údaje předá
zapisujícímu obecnímu úřadu a to vždy nejpozději
následující pracovní den od jejich obdržení. Orgány
zapisujícího obecního úřadu jsou povinny tento údaj
zaevidovat do informačního systému nejpozději následující pracovní den po obdržení výše uvedených údajů.

Každý uživatel systému Czech POINTu a CzechPOINT@Office musí být vybaven vlastním komerčním
a kvalifikovaným certifikátem uloženým na externím nosiči
(token, čipová karta)

Orgánu zapisujícího obecního úřadu budou rovněž
předávána pravomocná rozhodnutí o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu občana, a to nejpozději následující pracovní
den po nabytí právní moci rozhodnutí. Tyto údaje jsou
orgány zapisujícího obecního úřadu povinny zaevidovat
nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.

4. 3. Samosprávný subjekt zatím nemá žádný přístup
do systému Czech POINT
Získání přístupu je v tomto případě možné na základě
vyplnění formuláře a jeho zaslání na MV ČR. Formulář je
třeba podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněné osoby nebo vytisknout, opatřit podpisem
oprávněné osoby a zaslat na adresu Ministerstvo vnitra
ČR, odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment, náměstí
Hrdinů 1643/3, 140 21 Praha 4, je možné jej zaslat
i prostřednictvím datové schránky.

Na veškeré postupy a činnosti orgánů veřejné moci,
vykonávajících působnost na úseku evidence obyvatel,
bude uspořádáno školení, které Ministerstvo vnitra plánuje
pořádat v průběhu měsíce června 2010.

Pro otevření formuláře je nutná instalace program
u 602XML Filler. Stažení tohoto softwaru je bezplatné.
Dále pro fungování celého systému je zapotřebí mít
nainstalovaný Adobe Reader pro otevření PDF souborů
a Mozila Firefox nebo Internet Explorer.

4. POSTUP PRO HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ PŘES
SYSTÉM CZECH POINT V SOUVISLOSTI
S NOVELIZACÍ ZÁKONA Č. 133/2000 SB.,
O EVIDENCI OBYVATELSTVA S PLATNOSTÍ
OD 1. 7. 2010

Na základě formuláře bude subjektu přidělen správce
skupiny s oprávněním vytvářet v systému další uživatele
a přidělovat jim příslušné role. Takovým uživatelům bude
pak zobrazen po přihlášení do systému formulář provádějící
uživatele samotnou autorizovanou konverzí.

4. 1. Hlášení matričních událostí přes systém Czech
Point

Každý uživatel systému Czech POINTu a CzechPOINT@Office musí být vybaven vlastním komerčním
a kvalifikovaným certifikátem uloženým na externím nosiči
(token, čipová karta).

Hlášení matričních událostí bude probíhat přes rozhraní
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Příloha k části 2. – dopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního obcím

Určeno: všem obcím v ČR

V Praze dne 31. května 2010

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku,
dámy a pánové!
Jak asi mnozí z vás již vědí z jiných zdrojů, od 1. července tohoto roku platí novela zákona o obcích, která stanovuje několik
nových povinností pro obce v oblasti územní identifikace. Jedná se o povinnost zavádět nové:
– číslo popisné,
– název ulice a veřejného prostranství,
– název části obce
do informačního systému RUIAN (jinak údaj nevznikne).
Protože rozběh celého systému základních registrů se z různých objektivních příčin v celé ČR opozdil (byl schválen zákon,
který odkládá ostrý rozběh systému základních registrů až k 1. červenci 2012), vzniká docela složitá otázka, jak tuto situaci
řešit k 1. červenci tohoto roku. Zákon naštěstí pamatoval na to, že pro přechodné období stanoví harmonogram potřebných
kroků vláda svým nařízením, na kterém se nyní v koordinaci ministerstva vnitra usilovně pracuje. Přijetí tohoto nařízení
vládou si ale ještě vyžádá určitý čas a proto si vám v součinnosti s odborem územní veřejné správy ministerstva vnitra
dovolujeme v mírném předstihu sdělit, jaké konkrétní kroky do připravovaného nařízení vlády připravuje Český úřad
zeměměřický a katastrální, budoucí správce RUIAN.
Připravené konkrétní kroky:
1) Povinnost daná obci výše uvedeným zákonem bude splněna tím, že obec předmětné údaje zadá do informačního
systému MPSV, který je zákonem o základních registrech stanoven jako jeden ze zdrojů dat pro budoucí RUIAN.
Takto obdobně bude formulováno připravované nařízení vlády. Uvedeným systémem je informační systém UIR-ADR,
provozovaný našimi kolegy na MPSV (www.uiradr.cz).
2) Obce, které se nechtějí samostatně stát editorem dat v UIR-ADR, mohou podepsat veřejnoprávní smlouvu na tuto
činnost s obcí, která již editorem dat v UIR-ADR je, nebo se jí bude chtít stát nyní. Sdružování obcí k zápisu do
UIR-ADR je vhodné, je takto praktikováno již dlouhou dobu v praxi údržby dat v UIR-ADR, protože četnost nových
zápisů není příliš vysoká. Ale stávající praxi musí od 1. července doplnit uzavření konkrétní veřejnoprávní smlouvy
konkrétních dvou obcí. U položek daných zákonem nestačí dobrovolná ústní dohoda, jak je tomu často v praxi správy
dat v UIR-ADR nyní (bez uzavřené veřejnoprávní smlouvy výše uvedené údaje po 1. červenci 2010 de jure
ani nevzniknou, se všemi právními důsledky z toho plynoucími, například při požadavku na zápis budovy s číslem
popisným do katastru nemovitostí).
3) Obce, které budou usilovat o to, že budou data v UIR-ADR vyplňovat samostatně a dosud nemají přihlašovací údaje
do informačního systému UIR-ADR si o ně zažádají na adrese pavel.hons@cuzk.cz, kam každý nově přihlašovaný editor
uvede:
a) Okres
b) Seznam obcí, které budete editovat (na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, kódy obcí oddělené čárkou), viz také
poznámka 1)
c) Název uživatele, viz poznámka 2)
d) Heslo, viz poznámka 3)
e) Titul před jménem
f) Jméno
g) Příjmení
h) Titul za jménem
i) Název úřadu
j) Telefon
k) E-mail
Poznámky:
1. Žádná obec se nesmí vyskytovat ve dvou různých seznamech, tzn. nesmí existovat uživatel A, který má přiděleny obce X
a Y, a zároveň uživatel B, který má přiděleny obce Y a Z. Jedna sada obcí může mít více uživatelů
2. Název uživatele (včetně stávajících uživatelů) musí být jednoznačný v rámci ČR. To samozřejmě nemůže zajistit ten,
kdo bude soubor vytvářet, to se zkontroluje a popř. opraví až při nahrávání dat.
3. Pokud heslo nebude zadáno, bude vygenerováno nějaké defaultní, které bude editorovi sděleno a on si ho bude moci
změnit při přihlášení.
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V součinnosti s MPSV mu pak bude zřízen účet editora v UIR-ADR a budou mu zaslány přihlašovací údaje.
Podrobné metodické pokyny pro obce k těmto otázkám jsou dosažitelné na webu www.ruian.cz
Případné dotazy k této problematice můžete směrovat na Ing. Tomáše Holendu, mail tomas.holenda@cuzk.cz
Dámy a pánové, věřím, že společnými silami nejednoduché přechodové období před náběhem systému základních registrů
od 1. července 2012 zvládneme.
Za Český úřad zeměměřický a katastrální

Ing. Karel Štencel v. r.,
místopředseda

Příloha k části 3. – vzor veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení rady obce A (zastupitelstva obce), ze dne ..... 2010 č ..... a usnesení rady obce B (zastupitelstva
obce), ze dne ..... 2010 č. ....., uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
1. Obec A
zastoupená starostou obce ………………….
adresa obecního úřadu ....., kraj .....
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností (dále jen „obec A“)
a
2. Obec B
zastoupená starostou obce ………………….
adresa obecního úřadu ....., kraj .....
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou
působností (dále jen „obec B“)
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
(1) Podle § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány
obce B místo orgánů obce A podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:
Orgány obce B budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g)
a h) zákona č. 133/2000 Sb., týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území
České republiky a §10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemností, její změny nebo
zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.
Orgány obce A budou údaje podle Čl.II bodu (1) písm. a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu obce B,
a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány obce B jsou povinny získané údaje zaevidovat do
informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
Orgány obce A jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle §12 zákona
o evidenci obyvatel) předat orgánu obce B nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí a orgány
obce B jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den
po obdržení uvedeného rozhodnutí.
Čl. III
Úhrada nákladů
Obec A poskytne obci B na její účet č. ......... /......... , vedený u ......... odměnu ve výši 10 Kč (slovy: deset korun českých) za
každý provedený úkon na základě plnění podle Čl. II této smlouvy (odměna bude poskytována průběžně v pravidelných
čtvrtletních splátkách);
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od jejího uzavření do konce roku 2010 (nebo 2011). Tato smlouva je uzavřena
dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
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Čl. V
Společná ustanovení
(1) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dní.
(2) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
(3) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec A, jeden stejnopis obdrží obec B
a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
(4) Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady (zastupitelstva) obce A a usnesení rady (zastupitelstva) obce B o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
(5) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu
příslušného krajského úřadu.
(6) Smlouvu lze předčasně ukončit pouze písemně dohodou stran, nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
V …. dne ....... 2010
......................... .........................
starosta obce A starosta obce B

Kontakty:
■ část 1
PhDr. Ivana Odarčenková, ředitelka odboru územní veřejné správy
Vyřizuje: Mgr. Rudolf Rys, tel.: 974 816 640
rrys@mvcr.cz
■ část 2
Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
Vyřizuje: Ing. Tomáš Holenda, tel.: 284 041 248
tomas.holenda@cuzk.cz
■ část 3
JUDr. Zdeněk Němec, ředitel odboru správních činností
Vyřizuje: sekretariát oddělení evidence obyvatel, tel.: 974 817 239
osc@mvcr.cz
■ část 4
Ing. Jindřich Kolář, ředitel odboru rozvoje projektů a služeb eGovernment
Vyřizuje: Mgr. Jarmila Šmardová, tel.: 974 817 540
jarmila.smardova@mvcr.cz
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I odst. 2 písm. b/ Zásad pro vydávání věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123)
Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný
k 31. 12. 2009 je v souladu se sdělením ministra vnitra, zveřejněným v částce 7/2007 Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí, publikován pouze v elektronické podobě na webové adrese: www.mvcr.cz/vestnik.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I odst. 2 písm. b/ Zásad pro vydávání věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123)
Ministerstvo vnitra sděluje, že v 1. částce 8. ročníku došlo na str. 5 při uvedení sdělení Ministerstva vnitra o změnách
v územní organizaci k chybnému uvedení názvu obce Janské Lázně. Správně mělo být uvedeno „S účinností
od 25. listopadu 2009 byla zrušena část obce Janské Lázně s názvem Černá Hora. Město Janské Lázně má nyní tyto části
obce: 1. Janské Lázně“.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. 6 odst. 6 Instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. 5. 1992 č. j. VSC/1 – 793/92,
o spisové službě
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení/ztrátě
úředního razítka:
Kulatého razítka o průměru 33 mm se státním znakem ČR
a s textem
OBEC LITOBOŘ
okres Náchod
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a jeho odcizení
bylo zjištěno dne 18. února 2010.
Kulatého razítka o průměru 36 mm se státním znakem ČR
a s textem
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
CHRUDIM
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 13 a jeho odcizení
bylo zjištěno dne 29. března 2010.
Kulatého razítka o průměru 24 mm se státním znakem ČR
a s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD ORLOVÁ
odbor vnitřních věcí
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 14 a jeho odcizení
bylo zjištěno dne 26. dubna 2010.
Kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem ČR
a s textem
OBEC KOSTELANY
767 01 Kroměříž 1
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a jeho ztráta
byla zjištěna dne 27. dubna 2010.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení/ztrátě
razítka:

Dvou hranatých razítek o rozměrech 35 x 15 mm s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD
464 13 FRÝDLANT
Razítka byla opatřena evidenčními čísly 4 a 7 a jejich ztráta
byla zjištěna dne 1. února 2010.
Hranatého razítka o rozměrech 40 x 15 mm s textem
PLZEŇSKÝ KRAJ
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 11 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 19. února 2010
Hranatého razítka o rozměrech 50 x 20 mm s textem
OBEC ZBRASLAVICE
285 21 Zbraslavice čp. 7
okres Kutná Hora
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 1 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 30. dubna 2010.
Hranatého razítka o rozměrech 35 x 15 mm s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK
odbor sociálních věcí
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 7 a jeho ztráta
byla zjištěna v měsíci dubnu 2010.
Hranatého razítka o rozměrech 35 x 15 mm s textem
OBEC POPICE
691 27 Popice
Tel.: 519 415 523
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a jeho ztráta
byla zjištěna dne 24. května 2010.

Hranatého razítka o rozměrech 40 x 20 mm s textem
OBECNÍ ÚŘAD
LITOBOŘ
p. 552 05 Hořičky
Hranatého razítka o rozměrech 40 x 20 mm s textem
OBEC LITOBOŘ
Litoboř 14
552 05 Hořičky
Razítka nebyla opatřena evidenčním číslem a jejich odcizení
bylo zjištěno dne 18. února 2010.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:
Služebního průkazu zaměstnance Karlovarského kraje.
Průkaz o rozměrech 10 x 7 cm s evidenčním číslem
200742 byl vystaven na jméno Ing. Martina Fišarová
s platnostní od 1. ledna 2008.
Na aversu byla fotografie a jméno držitele průkazu,
evidenční číslo a znak Karlovarského kraje, podpis držitele
průkazu a text KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO
KRAJE ODBOR KONTROLY. Na reversu evidenční číslo,
znak Karlovarského kraje, podpis ředitele krajského úřadu
a následující text
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Držitel tohoto průkazu je oprávněn:
• provádět kontrolní činnost na základě a v rozsahu
písemného pověření ředitele krajského úřadu
• provádět kontrolní činnost (dozor) dle specifikace
uvedené na www.kr-karlovarsky.cz/kontrola.
Ztráta průkazu byla zjištěna dne 23. března 2010.
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