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Vyrozumění o nabytí účinnosti vyhlášky č. 153/2022 Sb., kterou se mění vyhláška                         
č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších 
předpisů 

Dne 14. června 2022 byla publikována ve Sbírce zákonů vyhláška č. 153/2022 Sb., kterou                 
se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „novela“). Novela nabývá účinnosti dne 1. července 2022. 

Předmětem novely je změna formuláře žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému 
evidence obyvatel (dále jen „formulář“) tak, aby si subjekt údajů mohl požádat rovněž o údaje, 
o které byl informační systém evidence obyvatel rozšířen novelou zákona č. 133/2000 Sb.,                  
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 270/2021 Sb., kterým                        
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech. Dále má 
nový formulář za cíl též odstranit nedostatečnou srozumitelnost dosavadního vzoru formuláře 
a z ní plynoucí opakující se chyby žadatelů při jeho vyplňování. V zájmu dalšího urychlení 
vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel byl nový 
formulář rozšířen o nepovinnou možnost žadatele uvést své kontaktní údaje. 

Na internetových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-
stazeni-736999.aspx bude v části „Evidence obyvatel“ v nejbližších dnech zveřejněn nový 
interaktivní formulář, včetně návodu na jeho vyplnění. 

S pozdravem

Mgr. Ladislava Arnoštová
vedoucí oddělení vnitřních věcí

podepsáno elektronicky

Všem obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností a ohlašovnám v Plzeňském kraji
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