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Ze dne: 13. 9. 2021  
 KUJCK 102051/2021  

Sp. zn.: KHEJ 100946/2021/mach SO  
   

 Ing.   
Telefon: 386 720 374  
E-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz avebohemia@seznam.cz 
   
Datum: 16. 9. 2021  
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KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ 
Odbor právní a krajský živnostenský úřad 
Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

identifikátor DS:   tel:  386720394 IČ:  70890650 
e-podatelna:         fax:   DIČ:  CZ70890650 
 

Protokol 

 

Kontrolní orgán: 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor právní a krajský 
živnostenský úřad, oddělení státního občanství a krajský 
živnostenský úřad 

 
Označení ustanovení právního 
předpisu vymezujícího pravomoc 
Krajského úřadu k výkonu kontroly: 

 

ust. § 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), § 67 
odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 129 odst. 1 a odst. 3 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů   

 
Kontrolovaná osoba: 
 

Obecní úřad Sedlečko u Soběslavě 
sídlo: Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01 Soběslav 

Předmět kontroly: 

kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku 
vymezeném zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 
rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

Datum: 8.9.2021 

Kontrolované období: Od 1.1.2020 do 7.9.2021 

Kontrolní skupina ve složení: 
Vedoucí: Bc. Martina Pierová 
Člen: Mgr. Petra Šimková 

Pověření č.: 381/2021/OLVV ze dne 18.8.2021 

Počet stran protokolu: 4 

Počet příloh: 0 

Počet stejnopisů: 
 

Dva – stejnopis č. 1 Krajský úřad Jihočeského kraje 
       – stejnopis č. 2 Obecní úřad Sedlečko u Soběslavě 

 
 

   
   
   
Naše č. j.: KUJCK 99907/2021  

Sp. zn.: OLVV-mat. 91469/2021/mapi1 SO  
   
Vyřizuje: Bc. Martina Pierová  
Telefon: 386 720 524  
E-mail: pierova@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 10. 9. 2021  

*KUCBX010J8D7*
KUCBX010J8D7 
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1. Úvod 
 
Kontrola výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, byla provedena na základě § 67 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ust. § 129 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s plánem kontrolní činnosti. 
Kontrola byla zaměřena na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel. 
 
2. Zahájení kontroly 
 
Prvním kontrolním úkonem bylo dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), zahájení kontroly doručením oznámení o zahájení 
kontroly kontrolované osobě prostřednictvím datové schránky dne 23.8.2021. 
 
3. Kontrolní zjištění 

 
Příslušnost k zajištění výkonu agendy EO: Výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel 
zajišťuje starosta obce pan Vlastimil Bočánek.  
 
Agenda evidence obyvatel: Při přihlašování občanů k trvalému pobytu byla zjištěna pochybení. Údaje nejsou 
vyplňovány v souladu se směrnicí Č.j. MV–27690-25/SC-2018 ze dne 13. 6. 2018. Přihlašovací lístky 
neodpovídají uvedené směrnici, děti jsou zapisovány na společný přihlašovací lístek s rodičem, dále neobsahují 
údaje o podkladech, které jsou potřebné k zaevidování údaje o místu trvalého pobytu, a to ověření vlastnictví 
objektu občanem, ověření totožnosti občana, který se na dané číslo popisné přihlašuje. Naproti tomu jsou 
u přihlašovacích lístků shromažďovány fotokopie občanských průkazů daných občanů. Dále přihlašovací lístky 
neobsahují údaj o zaplacení správního poplatku za přihlášení občana k trvalému pobytu, když tento není fakticky 
ohlašovnou vybírán. Údaje jsou zadávány bezodkladně do AIS EO.  
 
Evidence přihlašovacích tiskopisů: Evidence přihlašovacích tiskopisů je vedena přehledně v kancelářských 
pořadačích v uzamykatelné místnosti.  
 
§ 8 odst. 3 zák. o evidenci obyvatel: Na žádost občanů podle ust. § 8 odst. 3 zák. o evidenci obyvatel, kdy 
ohlašovna poskytuje písemně údaje v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů 
uvedených v § 3 odst. 3 písm. q, p, r, s, t, správní orgán ke dni kontroly nevyřizoval žádnou žádost. 
 
§ 8b zák. o evidenci obyvatel: Podle ust. § 8b zák. o evidenci obyvatel na žádost občana správní orgán 
ke dni kontroly nevyřizoval žádnou žádost o zprostředkování kontaktu. 
 
§ 10 odst. 7 zák. o evidenci obyvatel: Podle ust. § 10 odst. 7 zák. o evidenci obyvatel správní orgán dosud 
neoznamoval vlastníkům objektu informaci o změně počtu přihlášených osob. Kontrolou bylo zjištěno, že správní 
orgán nepostupuje v souladu s tímto ustanovením zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.  
 
§ 10 odst. 8 zák. o evidenci obyvatel: Podle ust. § 10 odst. 8 zák. o evidenci obyvatel správní orgán dosud 
nesděloval vlastníkům objektu na písemnou žádost údaje o přihlášených osobách na adrese objektu. 
 
§ 10 odst. 12 zák. o evidenci obyvatel: Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR na žádost občana 
správní orgán dosud nevyřizoval.  
 
§ 10b zák. o evidenci obyvatel: Podle ust. § 10b zák. o evidenci obyvatel na žádost občana správní orgán 
ke dni kontroly dosud nezadával údaj o doručovací adrese.  
 



Naše č. j.: KUJCK 99907/2021 Sp. zn.: OLVV-mat. 91469/2021/mapi1 SO 
 

Stránka 3 z 4 
 

§ 10c zák. o evidenci obyvatel: Na úřední adrese ohlašovny je ke dni kontroly dle sdělení starosty obce 
evidováno 10 občanů. V souladu s ust. § 10c zákona o evidenci obyvatel má správní orgán zajištěné místo 
pro uložení zásilek pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny.  
 
Využívání údajů: Správní orgán postupuje v souladu s ust. § 4 odst. 2 a § 23a zák. o evidenci obyvatel, tj. 
využívá pro plnění úkolů údaje o občanech v systémech ROB, AIS EO, OP, CD, RUIAN, KN.  
 
Správní řízení § 12 odst. 1 zák. o evidenci obyvatel: Na úseku evidence obyvatel ve věci rušení údaje 
místa trvalého pobytu bylo zjištěno, že správní úřad pravomocně rozhodl v řízení o zrušení místa trvalého pobytu 
podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel v roce 2021 v 8 případech. Kontrolou 
předložených spisů č.j. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, bylo zjištěno, že spisy 
jsou podle ust. § 17 odst. 1 správního řádu vedeny samostatně, odděleně. Naproti tomu spisy nemají obal, 
není veden soupis spisu. Kontrolou spisových materiálů bylo zjištěno, že vydaná rozhodnutí mají výrok, 
odůvodnění a poučení v souladu s daným právním předpisem. Vydaná rozhodnutí neobsahují doložku právní 
moci, údaj o datu zápisu úřední adresy je veden pouze v evidenci přihlašovací lístků. Datum nabytí právní moci 
druhého dne po vydání rozhodnutí rovněž není relevantní, když na rozhodnutí chybí údaj o převzetí dané 
písemnosti a údaj o tom, že se účastník vzdává práva odvolání. Písemnosti dále obsahují písařské chyby, které 
dle sdělení starosty obce vznikly kopírováním textů. V písemnostech se takto objevují neznámé osoby, které 
nejsou účastníky daného správního řízení. V písemnostech rovněž chybí údaj o doručení dané písemnosti 
některému z účastníků. Dle sdělení starosty obce se účastník o daném úkonu v řízení dozvěděl např. telefonicky. 
Správní poplatky rovněž nejsou vybírány. 
 
V řízení jsou účastníci poučeni podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu o jejich právu seznámit se před vydáním 
rozhodnutí s podklady pro vydání rozhodnutí. Současně v odůvodnění rozhodnutí jsou účastníci řízení poučeni 
na povinnost zažádat si o vydání nového občanského průkazu v souvislosti se zrušením místa trvalého pobytu, 
neboť se občanský průkaz podle zákona o občanských průkazech (§ 11) stává neplatným. Účastníci řízení jsou 
poučeni v souladu se zákonem o možnosti podání odvolání. To vše se stává rovněž nerelevantním, když 
písemnosti nejsou prokazatelně doručené. Lhůty pro vydání rozhodnutí byly dodrženy (§ 71 správního řádu). 
Odvolání proti rozhodnutí nebylo v žádném případě uplatněno. 
 
Kontrolou výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel byly zjištěny vážné nedostatky u vyplňování 
přihlašovacích lístků, u výběru správních poplatků, u ztotožňování občanů při úkonu přihlášení k trvalému 
pobytu, u ověřování vlastnictví dotčených objektů, dále ve vedení správních řízení o zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu. 
 
4. Poslední kontrolní úkon 
 
Posledním kontrolním úkonem byla kontrola spisové dokumentace ke správním řízení ve věci zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu. Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly vráceny. Následně 
bylo kontrolní zjištění na místě ukončeno dne 10.9.2021 v 9,50 hod podáním informace panu Vlastimilu 
Bočánkovi, starostovi obce, se sdělením, že písemné vyhotovení protokolu o kontrole bude zasláno ve lhůtě 
30 dnů ode dne provedení kontroly. 
 
5. Závěr 
 
V průběhu kontroly bylo jednáno se starostou obce, panem Vlastimilem Bočánkem. Na vyžádání byly předloženy 
veškeré podklady související s výkonem státní správy na úseku evidence obyvatel. Dle ust. § 19 kontrolního 
řádu je při kontrole výkonu státní správy kontrolující oprávněn ukládat opatření k odstranění nebo prevenci 
nedostatků zjištěných kontrolou, toto opatření se uvede do protokolu o kontrole. Kontrolou byly zjištěny vážné 
nedostatky a jsou ukládána následující opatření. Kontrolovaná osoba provede u všech nedostatků uvedených 
v tomto protokolu, opravu nesprávností z moci úřední formou oprav na přihlašovacích tiskopisech. Dále je 
kontrolované osobě uloženo postupovat při přihlašování občanů k trvalému pobytu a vedení správních řízení 
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o zrušení údaje o místu trvalého pobytu v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. V souladu s ust. § 10 odst. 2 
kontrolního řádu je kontrolovaná osoba povinna podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu 
o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. V návaznosti 
na výše uvedené ustanovení kontrolního řádu požaduje kontrolující podání písemné zprávy o odstranění nebo 
prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, a to ve lhůtě do 15.10.2021.  
 
Poučení: Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád) kontrolovaná osoba podat do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné 
námitky na adresu Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor právní a krajský živnostenský úřad, oddělení státního 
občanství a krajský živnostenský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. 
  
 
 
V Českých Budějovicích dne 10.9.2021 
 
 
Kontrolu provedly: Bc. Martina Pierová             Mgr. Petra Šimková  
   referent na úseku státní správy      referent na úseku státní správy  

vedoucí kontrolní skupiny   člen kontrolní skupiny   
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