INFORMACE
pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence
obyvatel (dále jen „ISEO“)
1. Zápis údajů o rozvodu manželství
Pro provedení zápisu údajů o rozvodu manželství do ISEO je nezbytné, aby soud zadal
kritérium pro vyhledání občana v ISEO
a) rodné číslo,
b) různá kombinace údajů
- datum narození,
- jméno / jména,
- příjmení,
- rodné příjmení,
- místo narození,
- stát narození.
ISEO vyhledá záznam občana a vrátí zpět jeho identifikační údaje, včetně identifikačních
údajů manžela/ky. Údaje obou dvou (manžela a manželky) se vrací v plném rozsahu
vedených údajů, vyjma záznamu o poskytnutí údajů.
Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, provede (zapíše)
zaměstnanec soudu následující změny v ISEO:
• změnu údaje o rodinném stavu (údaj se změní na rozvedený a rozvedená)
• datum změny stavu = datum nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství
Soud zašle oznámení o vydaném rozhodnutí o rozvodu manželství příslušnému
matričnímu úřadu, a to do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku.

2. Zápis údajů o zrušení registrovaného partnerství
Pro provedení zápisu údajů o zrušení registrovaného partnerství do ISEO je nezbytné, aby
soud zadal kritérium pro vyhledání občana v ISEO
a) rodné číslo,
b) různá kombinace údajů
- datum narození,
- jméno / jména,
- příjmení,
- rodné příjmení,
- místo narození,
- stát narození.
ISEO vyhledá záznam občana a vrátí zpět jeho identifikační údaje, včetně identifikačních
údajů partnera/ky. Údaje obou dvou (partnerů / partnerek) se vrací v plném rozsahu
vedených údajů, vyjma záznamu o poskytnutí údajů.
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Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, provede
(zapíše) zaměstnanec soudu následující změny v ISEO:
• změnu údaje o stavu (údaj se změní na zánik partnerství rozhodnutím)
• datum změny stavu = datum nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrovaného
partnerství
Soud zašle oznámení o vydaném rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství
příslušnému matričnímu úřadu, a to do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku.

3. Zápis údaje o neplatnosti manželství
Pro provedení zápisu údajů o neplatnosti manželství do ISEO je nezbytné, aby soud zadal
kritérium pro vyhledání občana v ISEO
a) rodné číslo,
b) různá kombinace údajů
- datum narození,
- jméno / jména,
- příjmení,
- rodné příjmení,
- místo narození,
- stát narození.
ISEO vyhledá záznam občana a vrátí zpět jeho identifikační údaje, včetně identifikačních
údajů manžela/ky. Údaje obou dvou (manžela a manželky) se vrací v plném rozsahu
vedených údajů, vyjma záznamu o poskytnutí údajů.
Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o neplatnosti manželství, zapíše
zaměstnanec soudu do ISEO následující údaj:
• datum nabytí právní moci rozhodnutí o neplatnosti manželství
Soud zašle oznámení o vydaném rozhodnutí o neplatnosti manželství příslušnému
matričnímu úřadu, a to do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku.

4. Zápis údaje o neplatnosti registrovaného partnerství
Pro provedení zápisu údajů o neplatnosti partnerství do ISEO je nezbytné, aby soud zadal
kritérium pro vyhledání občana v ISEO
a) rodné číslo,
b) různá kombinace údajů
- datum narození,
- jméno / jména,
- příjmení,
- rodné příjmení,
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- místo narození,
- stát narození.
ISEO vyhledá záznam občana a vrátí zpět jeho identifikační údaje, včetně identifikačních
údajů partnera/ky. Údaje obou dvou (partnerů nebo partnerek) se vrací v
plném rozsahu vedených údajů, vyjma záznamu o poskytnutí údajů.
Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o neplatnosti registrovaného partnerství,
zapíše zaměstnanec soudu do ISEO následující údaj:
• datum nabytí právní moci rozhodnutí o neplatnosti registrovaného partnerství
Soud zašle oznámení o vydaném rozhodnutí o neplatnosti registrovaného partnerství
příslušnému matričnímu úřadu, a to do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku.

5. Zápis údaje o neexistenci manželství
Pro provedení zápisu údajů o neexistenci manželství do ISEO je nezbytné, aby soud zadal
kritérium pro vyhledání občana v ISEO
a) rodné číslo,
b) různá kombinace údajů
- datum narození,
- jméno / jména,
- příjmení,
- rodné příjmení,
- místo narození,
- stát narození.
ISEO vyhledá záznam občana a vrátí zpět jeho identifikační údaje, včetně identifikačních
údajů manžela/ky. Údaje obou dvou (manžela a manželky) se vrací v plném rozsahu
vedených údajů, vyjma záznamu o poskytnutí údajů.
Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, zapíše
zaměstnanec soudu do ISEO následující údaj:
• datum nabytí právní moci rozhodnutí o neexistenci manželství
Soud zašle oznámení o vydaném rozhodnutí o neexistenci manželství příslušnému
matričnímu úřadu, a to do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku)

6. Zápis údaje o neexistenci registrovaného partnerství
Pro provedení zápisu údajů o neexistenci partnerství do ISEO je nezbytné, aby soud zadal
kritérium pro vyhledání občana v ISEO
a) rodné číslo,
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b) různá kombinace údajů
- datum narození,
- jméno / jména,
- příjmení,
- rodné příjmení,
- místo narození,
- stát narození.
ISEO vyhledá záznam občana a vrátí zpět jeho identifikační údaje, včetně identifikačních
údajů partnera/ky. Údaje obou dvou (partnerů nebo partnerek) se vrací v plném rozsahu
vedených údajů, vyjma záznamu o poskytnutí údajů.
Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o neexistenci registrovaného partnerství,
zapíše zaměstnanec soudu do ISEO následující údaj:
• datum nabytí právní moci rozhodnutí o neexistenci registrovaného partnerství
Soud zašle oznámení o vydaném rozhodnutí o neexistenci registrovaného partnerství
příslušnému matričnímu úřadu, a to do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku)

7. Zápis údajů o omezení způsobilosti k právním úkonům
Pro provedení zápisu údajů o omezení způsobilosti k právním úkonům do ISEO je
nezbytné, aby soud zadal kritérium pro vyhledání občana v ISEO
a) rodné číslo,
b) různá kombinace údajů
- datum narození,
- jméno / jména,
- příjmení,
- rodné příjmení,
- místo narození,
- stát narození,
- adresa místa trvalého pobytu.
ISEO vyhledá záznam občana a vrátí zpět jeho identifikační údaje, a to v plném rozsahu
vedených údajů, vyjma záznamu o poskytnutí údajů.
Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům,
zapíše zaměstnanec soudu do ISEO následující údaje:
• údaj o omezení způsobilosti k právním úkonům
• datum nabytí právní moci rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům
• údaje o opatrovníkovi v rozsahu
u fyzické osoby: jméno/a, příjmení a rodné číslo, jméno/a, příjmení, datum narození,
místo a okres narození (nemá-li fyzická osoba rodné číslo
přiděleno). Okres narození nemusí být vyplněn v případě, když je
opatrovníkem osoba narozená v cizině.
u právnické osoby: název a adresa sídla.
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- případně do poznámky lze zapsat (tj. volným textem) údaje o
vydaném rozhodnutí – který soud, kdy vydal, pod jakým číslem
jednacím (např. Rozhodnutím Okresního soudu Kladno ze dne
2.5.2010 č.j. ………).

Změna v omezení způsobilosti k právním úkonům
Již zadané „omezení způsobilosti k právním úkonům“ lze změnit, tj. - zúžit / rozšířit
rozsah omezení,
- změnit
opatrovníka
Poté, co soud vydá nové rozhodnutí, týkající se omezení způsobilosti k právním úkonům,
zapíše zaměstnanec soudu do ISEO následující změny:
• zadá nové datum nabytí právní moci rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním
úkonům
• došlo-li ke změně opatrovníka, zapíše nové údaje o opatrovníkovi ve výše uvedeném
rozsahu
• případně do poznámky zapíše (volným textem) údaje o vydaném novém rozhodnutí –
který soud, kdy vydal, pod jakým číslem jednacím.

Zrušení omezení způsobilosti k právním úkonům
Dojde-li k odpadnutí důvodů, pro které byla způsobilost k právním úkonům omezena,
soud
takové omezení rozhodnutím zruší. Zaměstnanec soudu poté provede „zrušení“
údajů týkajících se omezení způsobilosti k právním úkonům a
• zadá datum účinnosti změny (tj. datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
omezení způsobilosti k právním úkonům) a nastaví „bez omezení“
• v záznamu občana tak nebude žádný zápis týkající se omezení způsobilosti k právním
úkonům.
8. Zápis údajů o zbavení způsobilosti k právním úkonům
Pro provedení zápisu údajů o zbavení způsobilosti k právním úkonům do ISEO je
nezbytné, aby soud zadal kritérium pro vyhledání občana v ISEO
a) rodné číslo,
b) různá kombinace údajů
- datum narození,
- jméno / jména,
- příjmení,
- rodné příjmení,
- místo narození,
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- stát narození,
- adresa místa trvalého pobytu.
ISEO vyhledá záznam občana a vrátí zpět jeho identifikační údaje, a to v plném rozsahu
vedených údajů, vyjma záznamu o poskytnutí údajů.
Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům,
zapíše zaměstnanec soudu do ISEO následující údaje:
• údaj o zbavení způsobilosti k právním úkonům
• datum nabytí právní moci rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům
• údaje o opatrovníkovi v rozsahu
u fyzické osoby: jméno/a, příjmení a rodné číslo, jméno/a, příjmení, datum narození,
místo a okres narození (nemá-li fyzická osoba rodné číslo
přiděleno). Okres narození nemusí být vyplněn v případě, když je
opatrovníkem osoba narozená v cizině.
u právnické osoby: název a adresa sídla.
- případně do poznámky lze zapsat (tj. volným textem) údaje o
vydaném rozhodnutí – který soud, kdy vydal, pod jakým číslem
jednacím (např. Rozhodnutím Okresního soudu Kladno ze dne
2.5.2010 č.j. ………).

Změna ve zbavení způsobilosti k právním úkonům
Již zadané „zbavení způsobilosti k právním úkonům“ lze změnit, tj. - změnit zbavení na
omezení (dle data nabytí
právní moci)
- změnit opatrovníka
Poté, co soud vydá nové rozhodnutí, týkající se zbavení způsobilosti k právním úkonům,
zapíše zaměstnanec soudu do ISEO následující změny týkající se opatrovníka:
• zapíše nové údaje o opatrovníkovi ve výše uvedeném rozsahu,
• případně do poznámky zapíše (volným textem) údaje o vydaném novém rozhodnutí –
který soud, kdy vydal, pod jakým číslem jednacím.

Zrušení zbavení způsobilosti k právním úkonům
Dojde-li k odpadnutí důvodů, pro které byla osoba zbavena k právním úkonům, soud
takové zbavení způsobilosti rozhodnutím zruší. Zaměstnanec soudu poté v ISEO provede
„zrušení“ údajů týkajících se zbavení způsobilosti k právním úkonům a
• zadá datum účinnosti změny (tj. datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
zbavení způsobilosti k právním úkonům).
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