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ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 
 
 
Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor osobních dokladů a 
evidence obyvatel jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
rozhodl podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ o části žádosti pana  

ze dne      
16.2.2017, o poskytnutí informací dle InfZ ve věci žádosti: 
 
o poskytnutí kopie dokumentu (žádosti o změnu místa trvalého pobytu), na jehož 
základě ohlašovna úřadu provedla změnu trvalého pobytu dětí,  
doručenou povinnému subjektu a vedenou pod spis. zn. , 
 

takto: 
 
žádost žadatele o poskytnutí požadovaných informací podle § 15 odst.1InfZ, se  
vzhledem ke znění § 20 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o EO) 
ve spojení s § 11 odst. 4, poslední věta InfZ,  
 

částečně odmítá, 
 

nebude poskytnuta kopie požadovaného dokumentu (žádosti o změnu místa trvalého 
pobytu), na jehož základě ohlašovna úřadu provedla změnu trvalého pobytu dětí. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
Odůvodnění: 

 
Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 13, obdržel dne 16.2.2017, 
písemnou žádost o poskytnutí výše uvedené informace dle InfZ.  
 
Ve věci žádosti o poskytnutí kopie požadovaného dokumentu (žádosti o změnu místa 
trvalého pobytu), na jehož základě ohlašovna úřadu provedla změnu trvalého pobytu 
dětí se dle § 15 odst. 1 InfZ, s ohledem ke znění zákona o EO § 20, „ministerstvo a 
ohlašovny poskytují údaje vedené v manuálních evidencích souvisejících s agendou 
evidence obyvatel a rodných čísel notářům v souvislosti s vedením dědického řízení 
a Ministerstvu zahraničních věcí, předávají-li se tyto údaje podle mezinárodní 
smlouvy, kterou je Česká republika vázána, do zahraničí. Ostatním subjektům se tyto 
údaje poskytují v rozsahu, k účelu a za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem“ ve spojení s § 11 odst. 4  InfZ, poslední věta, "ustanovení zvláštních 
zákonů o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou dotčena".  
Zmíněné ustanovení § 20 zákona o EO stanoví, kterým subjektům poskytne 
ohlašovna údaj vedený v manuální evidenci související s agendou zákona o EO, 
přičemž Vy jako žadatel do této skupiny subjektů nespadáte a neopravňuje Vás 
k tomu ani skutečnost, že jste otcem dětí. 
Při osobním jednání na odboru, dne 17.1.2017 na základě našeho doporučení  
a návazně na to Vámi podané žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému, 
dle zákona o EO, Vám bylo ohlašovnou úřadu vystaveno potvrzení Vámi 
požadovaných údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (dále 
jen ISEO).  
Dle výše uvedeného je zcela patrné, že Vám tímto byly poskytnuty údaje k novému 
místu trvalého pobytu Vašich dětí, prostřednictvím výdeje z ISEO. Poskytnutí 
informací v podobě kopií přihlašovacích lístků nemá zákonnou oporu a nelze Vám 
proto vyhovět.  
 
 

Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., InfZ ve 
spojení s § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, podat odvolání. Odvolání se podává Magistrátu hl. města Prahy 
prostřednictvím odboru osobních dokladů a evidence obyvatel, Úřadu městské části 
Praha 13 do 15 dnů ode dne jeho doručení.  
 
 
 
                                                                                 Mgr. Altmanová Darina 
                                                                        vedoucí odboru osobních dokladů 
                                                                                   a evidence obyvatel 
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POSKYTNUTÍ INFORMACE 
na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor osobních dokladů a 
evidence obyvatel obdržel dne 16. 2. 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“), o poskytnutí informací v tomto znění: 

 
Žádám Vás tímto o písemné vyjádření na základě jakého ustanovení (zákon, 
paragraf, odstavec) bylo místo trvalého pobytu mých dětí změněno bez mého 
vědomí a souhlasu. 
Dále žádám jako zákonný zástupce dětí o poskytnutí kopie dokumentu (žádosti o 
změnu místa trvalého pobytu), na jehož základě Váš úřad provedl změnu místa 
trvalého pobytu mých dětí. 
Dále žádám o sdělení, jakým způsobem Váš úřad ověřil, že místo nového trvalého 
pobytu splňuje veškeré náležitosti dané platnými předpisy (výpis z katastru 
nemovitostí, nájemní smlouva či jiný doklad prokazující možnost změny místa 
trvalého pobytu). 

 
O poskytnutí výše uvedeného žádám na základě zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Odpověď zašlete, prosím, na mou níže uvedenou emailovou adresu. 
Přílohou žádosti jsou kopie rodných listů mých dětí dokládající můj rodičovský vztah 
k nim. 



V souladu s ustanovením §14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme 
v níže uvedeném textu, a to elektronicky na e-mailovou adresu. 

 
1. Podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), dle § 10 odst. 10 „za 
občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce 
nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu“. 
Každý z rodičů dítěte, coby jeho zákonný zástupce, nezávisle na vůli druhého rodiče, 
může za dítě mladší 15 let ohlásit změnu místa trvalého pobytu kdykoli a kamkoli to 
uzná za vhodné, vyhoví-li podmínkám stanoveným pro ohlášení změny trvalého 
pobytu v příslušných ustanoveních zákona o evidenci obyvatel. Postupem matky 
dětí, pokud bez vědomí otce provedla změnu místa trvalého pobytu dětí, nedošlo k 
postupu v rozporu se zákonem o evidenci obyvatel, a to jak ze strany našeho úřadu, 
který změnu provedl, tak ani k rozporu s rodinným právem, kdy by se mohlo zdát, že 
rodič, který ohlásil za dítě změnu trvalého pobytu tímto zasáhl do práv druhého 
rodiče ve smyslu ustanovení § 875 a násl. občanského zákoníku. Ohlášení změny 
místa trvalého pobytu má stále pouze charakter evidenční, nemůže se tedy jednat o 
záležitost pro dítě významnou, kterou zmiňují uváděná ustanovení občanského 
zákoníku. 

 
2. V souladu s § 10 odst. 5 a 6 zákona o evidenci obyvatel, při ohlášení změny místa 
nového trvalého pobytu na ohlašovně úřadu, matka dětí předložila vyplněné a 
podepsané přihlašovací lístky k trvalému pobytu, rodné listy dětí, prokázala totožnost 
občanským průkazem a doložila platnou nájemní smlouvu, čímž byla prokázána 
oprávněnost k přihlášení k trvalému pobytu. 

 
Zároveň Vám sdělujeme, že Vám na adresu místa Vašeho trvalého pobytu bylo 

zasláno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, týkající se neposkytnutí kopie 
dokumentu (žádosti o změnu místa trvalého pobytu), na jehož základě ohlašovna 
úřadu provedla změnu trvalého pobytu dětí. 

 
Podle ustanovení §5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Městské části Praha 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Altmanová Darina 
vedoucí odboru osobních dokladů 

a evidence obyvatel 
elektronicky podepsáno 
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