
 

 

 
Stanovisko k možnosti obcí využívat základní registr obyvatel 
 
Referenční údaje obsažené v základním registru obyvatel jsou osobními údaji 
(obdobně jako údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel a informačním 
systému cizinců), což omezuje jejich užití a nakládání s nimi. V důvodové zprávě 
k předmětné novele zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hl. městě Praze se 
ostatně uvádí: „Zákony o územních samosprávných celcích předpokládají výkon celé 
řady činností, včetně správních řízení, které vyžadují zjišťování totožnosti fyzických 
osob (účastníků řízení, svědků apod.). Za tímto účelem je nutné, aby orgány 
vykonávající působnost podle uvedených zákonů (jak přenesenou, tak samostatnou) 
byly oprávněny využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel a ostatní 
potřebné údaje z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému 
cizinců.“ Proto není na místě omezovat ustanovení § 149a zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), 
o využívání údajů ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence 
obyvatel a informačního systému cizinců vždy výlučně na výkon vrchnostenské správy 
(ustanovení totiž obecně hovoří o „působnosti podle tohoto zákona“, tj. o výkonu 
veřejné správy). 

Základním omezením pro využívání údajů ze základního registru obyvatel,  a obdobně 
též informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, jsou 
pravidla ochrany osobních údajů v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Díky tomuto omezení jsou 
některé příklady plánovaného využívání údajů nad rámec platné právní úpravy 
(vytváření seznamu jubilantů, vítání občánků) v rozporu s účelem této právní úpravy 
[srov. § 149a odst. 4 zákona o obcích, podle nějž lze v konkrétním případě použít jen 
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu – musí být naplněna 
podmínka nezbytnosti potřeby využít údaj z evidence, a obec musí přitom plnit 
konkrétní úkol, který jí zákon o obcích výslovně svěřuje]. 

Stát tedy umožňuje obcím jako orgánům veřejné moci přístup k referenčním 
údajům vedeným v základních registrech jen proto, aby jim umožnil naplnit jejich 
kompetence při výkonu veřejné správy stanovené v zákoně o obcích, nikoliv aby 
jim tím propůjčil privilegované postavení v situacích, kde obec vystupuje 
v soukromoprávních vztazích například jako vlastník majetku. 

Dispozice s obecním majetkem má zvláštní soukromoprávní povahu a rozhodování 
obce o výběru např. provozovatele jejího majetku není výkonem veřejné moci. Není zde 
splněna podmínka, že by obec uplatňovala veřejnou moc, jejímž je nositelem. Obec zde 
vystupuje jako vlastník majetku, který vykonává svá oprávnění při nakládání 
a hospodaření se svým majetkem (citováno volně z odůvodnění rozsudku Nejvyššího 
soudu sp. zn. 25 Cdo 532/2007). 

Shrnutí: 
Referenční údaje ze základních registrů není možné za současného znění zákona 
o obcích využívat v soukromoprávních vztazích či v řízeních, v nichž obce vystupují 
jako účastníci řízení. To by vedlo k zvýhodňování obcí v těchto vztazích či řízeních 
(např. v trojstranném právním vztahu tvořeném dvěma fyzickými osobami a obcí by si 
obec na rozdíl od fyzické osoby mohla ověřovat relevanci údajů o druhé fyzické osobě). 
Argument ochrany obecního majetku nelze přijmout. 


