Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
(sněmovní tisk 928)
1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí:
„X. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě vydávání občanského průkazu ve
zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra (dále jen
„ministerstvo“).“.
X. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „Obecní úřad“ nahrazují slovy „Ministerstvo a obecní
úřad“, ve větě čtvrté se slova „Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem
„ministerstvu“, ve větě desáté se slova „místně příslušnému“ zrušují a na konci odstavce 2 se
doplňuje věta „Pro vydání občanského průkazu podle § 4 odst. 5 se postup podle věty čtvrté
až věty jedenácté nepoužije.“.
X. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm.
a) a b) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo
u ministerstva.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
X. V § 4 odst. 5 větě třetí se slova „obecním úřadem“ nahrazují slovy „zaměstnancem
ministerstva nebo zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu“.“.
Následující body se přečíslují.
2. V části první se za dosavadní bod 10 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 4a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zjistí-li ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého se
podává žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, rozpory s údaji vedenými
v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci
cestovních dokladů, žádost dále nezpracovává a vyrozumí občana, že žádost lze podat až po
odstranění těchto rozporů.“.
Dosavadní odstavce 3 až 4 se označují jako odstavce 4 až 5.“.
Následující body se přečíslují.
3. V části první dosavadní bod 11 zní:
„X. V § 4a se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
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„(6) Ministerstvo informuje občana, který uvedl v žádosti údaje podle § 4 odst. 6, o
možnosti převzetí občanského průkazu textovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické
pošty.
(7) Občan může požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm.
a) ve zkrácené lhůtě, a to
a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
b) do 5 pracovních dnů.“.“.
4. V části první dosavadní bod 13 zní:
„X. V § 8 odst. 1 větě druhé se slova „, pokud jej občanský průkaz obsahuje“ a slova „na
žádosti“ zrušují a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Občan může při převzetí občanského
průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat
identifikační osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace identifikačního
certifikátu.“.“.
5. V části první dosavadní bod 17 zní:
„X. V § 8 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:
„(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní držiteli provést aktivaci
identifikačního certifikátu.
(7) Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a)
převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 2 u ministerstva.
(8) Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. b) převezme
občan nebo osoby uvedené v odstavci 2 u ministerstva nebo u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, u něhož byla žádost o vydání občanského průkazu podána.“.
6. V části první se za dosavadní bod 20 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo jej vydává v případě, že je mu
nahlášena ztráta nebo odcizení občanského průkazu nebo při zadržení občanského
průkazu.“.“.
Následující body se přečíslují.
7. V části první se za dosavadní bod 22 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova „, nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
občanského průkazu“ zrušují.“.
Následující body se přečíslují.
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8. V části první se za dosavadní bod 26 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ohlásit ztrátu nebo odcizení
občanského průkazu může občan rovněž ministerstvu v případě, že současně podává žádost o
vydání občanského průkazu,“.“.
Následující body se přečíslují.
9. V části první se za dosavadní bod 28 vkládají nové body, které znějí:
„X. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují
slovem „orgánu“.“.
„X. V § 14 odst. 1 písm. g) se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ zrušují.“.
Následující body se přečíslují.
10. V části první se za dosavadní bod 30 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 16 odst. 2 se za slova „Obecní úřad s rozšířenou působností,“ vkládá slovo
„ministerstvo,“ a na konci odstavce 2 se doplňují věty „Pokud občanský průkaz vydalo
ministerstvo, je zadržený občanský průkaz odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana. V případě, že občan není hlášen
v České republice k trvalému pobytu, zašle se občanský průkaz obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností příslušnému podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České
republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo pokud jej nelze zjistit,
zašle se občanský průkaz Magistrátu města Brna.“.
Následující body se přečíslují.
11. V části první dosavadní bod 31 zní:
„X. V § 16 odst. 4 se za slova „zničení občanského průkazu“ vkládají slova „anebo nebezpečí
zneužití dat v identifikačním certifikátu“, slova „příslušnému k vydání občanského průkazu“
se nahrazují slovy „, který občanský průkaz vydal“ a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „V
případě, že občanský průkaz vydalo ministerstvo, ohlásí tuto skutečnost orgánu uvedenému v
odstavci 2 větě druhé až čtvrté.“.“.
12. V části první dosavadní bod 32 zní:
„X. V § 16 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, nebezpečí zneužití dat
v identifikačním certifikátu nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález podle § 14
odst. 1 písm. c), předá bezodkladně tuto informaci orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé
až čtvrté. Zastupitelský úřad v tomto případě vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo
zničení občanského průkazu nebo o nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu.
(6) Ohlásí-li držitel ministerstvu ztrátu nebo odcizení nebo policii odcizení
občanského průkazu, vydá mu ministerstvo nebo policie potvrzení o občanském průkazu a
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bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa
narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském
průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal.
V případě, že občanský průkaz vydalo ministerstvo, ohlásí tuto skutečnost orgánu uvedenému
v odstavci 2 větě druhé až čtvrté.“.“.
13. V části první dosavadní bod 36 zní:
„X. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena z) a za), která
znějí:
„z) datum a čas aktivace a datum a čas zablokování identifikačního certifikátu,
za) podpis na žádosti v elektronické podobě.“.“.
14. V části první se za dosavadní bod 38 vkládají nové body, které znějí:
„X. V 17a odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů
v případě občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) vydávaných ve zkrácené lhůtě
podle § 4a odst. 7 písm. a) a b) a dále je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním
výroby dokladu. Ministerstvo je rovněž zpracovatelem údajů o ztrátě a odcizení občanského
průkazu v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu,
datum ohlášení ztráty nebo odcizení a údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho
platnosti a označení úřadu, který jej vydal.“.
X. V § 17a odst. 6 se slovo „vede“ nahrazuje slovy „a ministerstvo vedou“ a slovo „vydal“ se
nahrazuje slovem „vydaly“.“.
Následující body se přečíslují.
15. V části první se za dosavadní bod 41 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 24c odst. 1 se slovo „žádá“ nahrazuje slovem „požádá“, za slova „volebního práva“
se vkládá čárka a slova „nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského
průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu na žádost občana“ se zrušují.“.
Následující body se přečíslují.
16. V části první dosavadní bod 42 zní:
„X. V § 24c odst. 2 se věta první zrušuje.“.
17. V části první se za čl. I vkládá nový článek, který včetně nadpisu zní:
„Čl. II
Přechodné ustanovení
Vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů podle § 24c odst. 1 zákona
č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z důvodu ztráty,
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odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého
pobytu lze nejpozději v den předcházející dnu nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
Následující články se přečíslují.
18. V části třetí se vkládají nové body 1 a 2, které znějí:
„1. V § 5 odstavec 3 zní:
„(3) Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to
a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
b) do 5 pracovních dnů.“.
2. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Cestovní pas ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) vydá ministerstvo
nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního
pasu podána (§ 19 odst. 2)..“.“.
Následující body se přečíslují.
19. V části třetí se za dosavadní bod 1 vkládají nové body, které znějí:
„X. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žádost o vydání cestovního pasu
ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) může občan podat u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.“.
X. V § 21 odst. 5 se slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy
„tohoto orgánu“.
X. Na konci § 21b se doplňuje věta „Obdobným způsobem se postupuje v případě, že
orgánem příslušným k vydání cestovního pasu je ministerstvo.“.“.
Následující body se přečíslují.
20. V části třetí se za dosavadní bod 2 vkládají nové body, které znějí:
„X. V § 22 v odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „, a potvrdit jeho převzetí
svým podpisem“.
X. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) převezme osoba
uvedená v odstavci 1 u ministerstva. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3
písm. b) převezme osoba uvedená v odstavci 1 u ministerstva nebo obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
X. V § 28 odst. 2 se slova „Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení
jeho platnosti“ nahrazují slovy „O skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne kterýkoliv
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orgán příslušný k vydání cestovního dokladu; pokud cestovní pas vydalo ministerstvo,
rozhodne o skončení platnosti kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností“.“.
Následující body se přečíslují.
21. V části třetí dosavadní bod 3 zní:
„X. V § 29 a v § 29a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w)
a x), která znějí:
„w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty,
x) podpis podle § 22 odst. 2 na žádosti v elektronické podobě.“.“.
22. V části třetí se za dosavadní bod 5 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 30 se doplňuje odstavec 15, který zní:
„(15) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci cestovních dokladů
v případě cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) a dále
je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je rovněž
zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t), pokud mu byla ohlášena ztráta nebo odcizení
cestovního pasu.“.“.
Následující body se přečíslují.
23. V části třetí se za dosavadní bod 6 doplňují body, které znějí:
„X. V § 32 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Držitel je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit
cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Držitel je povinen
bez zbytečného odkladu odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který
je zaplněn záznamy, kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, zastupitelskému úřadu
nebo na vyžádání orgánům policie. Odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad,
který je zaplněn záznamy je možné rovněž u ministerstva, ale pouze v případě, že občan
současně požádá o vydání cestovního pasu podle § 5 odst. 3 písm. a) a b). Tyto orgány vystaví
držiteli potvrzení o odevzdání cestovního dokladu.
(2) Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu
anebo jeho nález kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru
policie. Ministerstvu může občan ohlásit ztrátu nebo odcizení pouze pokud si současně
požádá o vydání cestovního pasu podle § 5 odst. 3 písm. a) a b). Tyto orgány mu vystaví
potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu a současně oznámí tuto
skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal. Pokud cestovní doklad
vydalo ministerstvo, oznamují tyto orgány tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen,
příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému k projednání přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až třetí.“.
X. V § 32 odstavec 4 zní:
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„(4) Kterýkoliv orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, zastupitelský úřad nebo
policie může zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej odevzdat,
nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 28
odst. 2. Orgán, který cestovní doklad zadržel, je povinen vydat občanovi potvrzení o zadržení
cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu, který cestovní doklad vydal
s uvedením důvodu jeho zadržení. Pokud je zadržen cestovní doklad vydaný ministerstvem,
orgán, který jej zadržel, ho bezodkladně zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušného k projednání přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až třetí s odůvodněním
jeho zadržení.“.
X. V § 32a větě první se za slova „tohoto cestovního dokladu“ vkládají slova
„, s výjimkou ministerstva“.
X. V § 33 odst. 1 větě první se za slova „neprodleně odevzdat“ vkládá slovo „kterémukoliv“ a
za slova „k jeho vydání“ se vkládají slova „s výjimkou ministerstva,“.
X. V § 33 na konci odstavce 2 a v § 34 na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Pokud je
zadržen cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, jej bezodkladně zašle
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků podle
§ 34a odst. 3 věty první až třetí s odůvodněním jeho zadržení.“.“.
24. V části páté dosavadní body 1 až 3 znějí:
„1. V položce 8 písmena a) a b) znějí:
„a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč
Kč

1000
500

Kč

500

Kč
Kč

500
250

Kč

250

Kč
Kč
Kč

500
250
250

a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
- při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
b) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra
– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou
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působností
občanům mladším 15 let
– při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra
– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností“.

Kč

500

Kč
Kč
Kč
Kč

300
200
100
300

2. V položce 8 písm. f), g) a h) se za slova „strojově čitelnými údaji“ vkládají slova
„a s kontaktním elektronickým čipem“.
3. V položce 8 písm. f) se za slovo „odcizený“ vkládají slova „, zneplatněný z důvodu
nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu“.“.
25. V části páté se za dosavadní bod 5 vkládají nové body, které znějí:
„X. V části IX položce 115 písmeno b) zní:
„b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
-

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč

6 000

Kč
Kč

4 000
2 000

občanům mladším 15 let
-

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč

2 000

-

při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč
Kč

1 500
500“.

X. V části IX položce 115 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč

3 000

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra
– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností

Kč
Kč
Kč

2 000
1 000
3 000

– při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč

1 000

– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč

500

občanům mladším 15 let
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a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč

500

– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností

Kč

1 000“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).“.
X. V části IX položce 115 Poznámka zní:
„Poznámka
Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání
cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho
převzetím.“.

ODŮVODNĚNÍ
Pozměňovacího návrhu
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 928)
Obecně:
Navrhovaná úprava zavádí nové lhůty pro vydávání občanských průkazů se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a cestovních pasů. Navrhuje se jejich
vydávání ve dvou možných zkrácených lhůtách. Na úseku občanských průkazů se bude jednat
o zcela novou právní úpravu a na úseku cestovních dokladů již k vydávání cestovních pasů ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů dochází, ale dojde k její modifikaci a nově také k vydávání
těchto osobních dokladů v řádu hodin.
Vzhledem k tomu, že občanský průkaz slouží stále více i jako cestovní doklad,
navrhuje se dát občanům možnost nechat si dát vydat občanský průkaz ve zkrácené lhůtě.
Současná zkrácená lhůta 6 pracovních dnů, v rámci které jsou v současnosti vydávány
cestovní pasy, se ukázala jako nedostačující, jelikož se v praxi množí případy, kdy občané
potřebují, aby jim byl vydán nový cestovní doklad ve velmi krátké době.
Na základě předložené novely zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních
dokladech se umožní vydávat občanům ve sjednocené zkrácené lhůtě občanské průkazy a
cestovní pasy, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.
Zavedení správních poplatků za vydání občanských průkazů a cestovních dokladů
ve zkrácené lhůtě je navrhováno z důvodu přednostního zpracování žádosti a personalizace.
Finanční náklady lze rozdělit na náklady jednorázové, které vzniknou první rok
realizace, a následné náklady, které budou vynakládány každý další rok.
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Jednorázové náklady rezortu Ministerstva vnitra nutné pro první rok realizace
navržených změn se odhadují na 14,7 milionů Kč. Bude třeba zajistit úpravy stávajících
informačních systémů, stavební úpravy a pořídit nezbytné zařízení. Konkrétně se jedná
o úpravu systému Cestovních dokladů s biometrickými prvky – CDBP, jehož součástí je také
technické řešení výroby občanských průkazů, vydávání občanských průkazů a cestovních
pasů ve zrychleném režimu do 24 hodin, respektive do 5 pracovních dnů. Jedná se,
s výjimkou pořízení levnějšího vybavení pracoviště, o investiční náklady.
Náklady za dvě kombinovaná a jedno výdejové pracoviště jsou odhadovány na 0,6
milionů Kč ročně. Náklady rezortu Ministerstva vnitra jsou na základě výše uvedeného
odhadovány pro první rok realizace na 15,3 milionů Kč.
Další roky realizace se předpokládají, kromě nákladů na výrobu osobních dokladů, již
pouze náklady na pronájem dvou kombinovaných a jednoho výdejového pracoviště ve výši
cca 0,6 milionů Kč ročně.
K jednotlivým bodům:
K pozměňovacím návrhům k části první
K bodu 1 (§4 odst. 1, 2, 3 a 5)
Z důvodu zkrácení lhůty pro vydávání občanského průkazu na 24 hodin je nezbytné pro
dodržení navrhovaných lhůt, aby bylo Ministerstvo vnitra vydávajícím úřadem. Občan bude
mít též možnost podat žádost na Ministerstvu vnitra o občanský průkaz vydávaný do
5 pracovních dnů.
Žádost o vydání občanského průkazu podávanou elektronicky lze zaslat kterémukoliv
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu občana.
Upravuje se z důvodu sjednocení právní úpravy zavedené zákonem č. 318/2015 Sb.
Pokud bude vydáván občanský průkaz do 24 hodin, bude muset předávat vyhotovené doklady
Ministerstvo vnitra tak, aby tato lhůta byla dodržena. Žádost o vydání občanského průkazu ve
zkrácené lhůtě bude občan moci podat na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou
působností a na Ministerstvu vnitra.
Pokud bude vydáván občanský průkaz do 5 pracovních dnů, může občan požádat
o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo u Ministerstva vnitra a převzít občanský průkaz buď u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, kde žádost o vydání podal, nebo u Ministerstva vnitra.
Je potřeba stanovit, že úředně ověřený podpis zákonného zástupce na žádosti o občanský
průkaz není potřeba v případě, že osoba podepíše žádost před zaměstnancem nejen obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, ale i před zaměstnancem Ministerstva vnitra, jež se nově
stává vydávajícím orgánem občanských průkazů ve zkrácené lhůtě.
K bodu 2 (§ 4a odst. 3)
Pokud je vydáván občanský průkaz ve zkrácené lhůtě a zjistí se při podání žádosti rozpory
v údajích vedených v informačních systémech, žádost se dále nebude zpracovávat, protože by
se občanský průkaz při odstraňování rozporů nestihl vydat v této zkrácené lhůtě. Současně
se občan informuje o skutečnosti, že žádost lze podat až po odstranění rozporů.
K bodu 3 (§ 4a odst. 6 a 7)
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Lhůta pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je 30 dnů. Nově bude
občanům umožněno vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Občané dosud řešili
tuto situaci vydáním občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1
měsíc. K jeho vydání museli předkládat 2 fotografie. Současně museli žádat o vydání
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Podle navržené úpravy získají rovnou
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti na 10 let (popř. na 5 let nebo 35
let, v závislosti na dosaženém věku). Vychází se tak vstříc občanům, aby získali v co nejkratší
době plnohodnotný občanský průkaz.
K bodu 4 (§ 8 odst. 1)
Uvedené opatření eliminuje zbytečné přeposílání žádostí o vydání občanského průkazu
na obecní úřad předání, který je odlišný od obecního úřadu pořízení žádosti. Předpokládá se,
že žádost bude podepisována prostřednictvím tabletu s tím, že tato položka se povede
v evidenci občanských průkazů. Žádost nebude fyzicky k dispozici, protože zůstává
u vydávajícího obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Tímto návrhem se ušetří
prostředky a čas věnovaný přeposílání žádostí, ulehčí administrativnímu zatížení obecních
úřadů a urychlí proces vydávání občanských průkazů.
K bodu 5 (§ 8 odst. 6 až 8)
Občanské průkazy vydávané ve zkrácené lhůtě do 24 hodin se budou přebírat pouze na
Ministerstvu vnitra tak, aby bylo možné tuto lhůtu dodržet. Dále se navrhuje, aby občan mohl
převzít občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů i u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost o vydání občanského průkazu.
K bodu 6 (§ 9 odst. 2) a bodu 12 (§ 16 odst. 6)
Je navrženo, aby v případě, že občan nahlásí ztrátu nebo odcizení občanského průkazu na
Ministerstvu vnitra, vydá mu Ministerstvo vnitra taktéž potvrzení o občanském průkazu.
K bodu 7 (§ 10 odst. 2 písm. c))
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc se z důvodu ztráty,
odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu již nebudou vydávat. Pokud občan
bude potřebovat vyřídit neodkladné záležitosti v kratší době, než je lhůta pro vydání
občanského průkazu, může požádat o vydání občanského průkazu do 24 hodin nebo do
5 pracovních dnů.
K bodu 8 (§ 14 odst. 1)
Nově se zavádí možnost občana nahlásit odcizení a ztrátu občanského průkazu rovněž na
Ministerstvu vnitra, a to pouze v případě, že tam občan současně podává žádost o vydání
občanského průkazu. Není efektivní v případě ztráty nebo odcizení posílat občana na jiný
úřad příslušný k ohlášení ztráty nebo odcizení v případě, že si jde občan požádat o vydání
občanského průkazu ve zkrácené lhůtě.
K bodu 9 (§ 14 odst. 1 písm. f) a g))
S ohledem na skutečnost, že Ministerstvo vnitra je nově dalším orgánem vydávajícím
občanské průkazy, je upraveno ustanovení o odevzdání občanského průkazu po ukončení
trvalého pobytu na území České republiky vydávajícímu orgánu tak, aby byl tento úkon
umožněn i na Ministerstvu vnitra. V této souvislosti se rovněž upravuje ustanovení týkající se
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odevzdání dosavadního občanského průkazu popř. potvrzení při převzetí nového občanského
průkazu.
K bodu 10 (§ 16 odst. 2)
S ohledem na skutečnost, že Ministerstvo vnitra je nově dalším orgánem vydávajícím
občanské průkazy, se nově upravuje pravomoc Ministerstva vnitra zadržet neplatný občanský
průkaz. Zároveň se stanoví, že v případě, že občanský průkaz vydalo Ministerstvo vnitra,
zašle se zadržený občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému
podle místa trvalého pobytu občana, nebo pokud občan není hlášen v České republice
k trvalému pobytu, zašle se občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. V případě, že
občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo jej nelze zjistit, zašle se Magistrátu města
Brna.
K bodu 11 (§ 16 odst. 4) a bodu 12 (§ 16 odst. 5 a 6)
Úprava vyplývá ze změny příslušnosti pro vydání občanského průkazu. Oznamovat ztrátu
a odcizení občanského průkazu je třeba obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který
občanský průkaz vydal. Tento úřad vede i manuální evidenci ztracených a odcizených
občanských průkazů na tiskopisech. V případě, že občanský průkaz vydalo Ministerstvo
vnitra, navrhuje se příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa
trvalého pobytu občana.
K bodu 13 (§ 17 odst. 2)
Nově se povede v evidenci občanských průkazů také údaj o podpisu na žádosti v elektronické
podobě.
K bodu 14 (§ 17a odst. 2 a 6)
Upřesňuje se dikce zákona v souvislosti se zpracováním údajů vedených v evidenci
občanských průkazů s ohledem na skutečnost, že Ministerstvo vnitra může být nově
vydávajícím orgánem v případě občanských průkazů vydávaných ve zkrácené lhůtě a tudíž
musí být i zpracovatelem těchto údajů. Dále bude možné na Ministerstvu vnitra nahlásit ztrátu
nebo odcizení občanského průkazu v případě, že občan současně žádá o vydání občanského
průkazu ve zkrácené lhůtě, a proto je potřeba upravit, že Ministerstvo vnitra je zpracovatelem
též údajů potřebných k tomuto hlášení.
K bodu 15 (§ 24c odst. 1)
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se budou vydávat už jen z důvodu výkonu
volebního práva. Proto se zrušují ostatní důvody (ztráta, odcizení, poškození, zničení a
zrušení trvalého pobytu). Občan má možnost požádat o vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji ve lhůtě do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.
K bodu 16 (§ 24c odst. 2)
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů z důvodu výkonu
volebního práva není třeba podávat současně se žádostí o vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji.
K bodu 17 (Přechodné ustanovení)
Navrhuje se upravit poslední den, kdy bude možné vydat občanský průkaz bez strojově
čitelných údajů podle § 24c odst. 1 z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského
průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
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již nebude možné vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů podle § 24c odst. 1
z vyjmenovaných důvodů.
K pozměňovacím návrhům k části třetí
K bodu 18 (§ 5 odst. 3 a § 12 odst. 4)
Navrhuje se vydávat cestovní pas ve dvou zkrácených lhůtách, v pracovních dnech do 24
hodin nebo do 5 pracovních dnů. Touto změnou se vychází vstříc občanům, kteří potřebují
vydat cestovní pas v kratší lhůtě než je tomu doposud. Tím se vyřeší množící se případy z
praxe, kdy například občan krátce před vycestováním zjistí, že nemá platný cestovní pas nebo
dojde k jeho ztrátě či odcizení.
V souvislosti s vydáváním cestovních pasů ve dvou zkrácených lhůtách se doplňuje
Ministerstvo vnitra jako správní orgán, který bude vydávat cestovní pas ve zkrácené lhůtě do
24 hodin. Z těchto důvodů bude u Ministerstva vnitra zřízeno speciální pracoviště pro
pořízení žádosti o vydání cestovního pasu, z něhož budou zpracovaná data žádosti okamžitě
zasílána výrobci cestovních pasů. Výrobce v závislosti na hodině, v níž byla žádost podána,
personifikuje cestovní pas týž den nebo následující den tak, aby cestovní pas mohl občan
převzít u Ministerstva vnitra ve lhůtě do 24 hodin, popř. do 5 pracovních dnů. V případě
vydávání cestovních pasů do 5 pracovních dnů bude vydávajícím orgánem kromě
Ministerstva vnitra rovněž obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o
cestovní pas podána.
K bodu 19 (§ 19 odst. 2, § 21 odst. 5 a § 21b)
Upravuje se místo podání žádosti o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách.
Ministerstvu vnitra se umožňuje, jakožto orgánu příslušnému k vydání cestovního pasu,
zastavit řízení a provádět kontrolu vyrobeného cestovního pasu. V souvislosti se skutečností,
že Ministerstvo vnitra bude vydávat cestovní pasy ve zkrácené lhůtě, se navrhují další úpravy,
které mu umožní vykonávat i jiné činnosti na úseku cestovních dokladů, popřípadě jej
z vykonávání těchto činností vyloučí.
K bodu 20 (§ 22 odst. 2 a 3, § 28 odst. 2)
Zpřesňuje se postup při převzetí cestovního dokladu s tím, že přebírající osoba potvrdí jeho
převzetí podpisem a tento podpis bude následně evidován v informačním systému cestovních
dokladů.
Upravují se místa, kde bude možné převzít cestovní pas, o který bylo požádáno ve zkrácených
lhůtách. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 24 hodin bude možné s ohledem na dobu
potřebnou pro doručení od výrobce převzít pouze na Ministerstvu vnitra. Pokud se jedná o
převzetí cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, bude jeho převzetí
možné na Ministerstvu vnitra - v případě, že byla žádost podána u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra a rovněž na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o jeho vydání podána.
Jelikož nově bude v některých případech vydávajícím orgánem cestovních pasů Ministerstvo
vnitra, je třeba upravit také problematiku rozhodování o skončení platnosti cestovních pasů. U
Ministerstva vnitra bude zřízeno speciální pracoviště, jehož účelem bude pořizování žádosti o
vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Vzhledem k tomu by Ministerstvo vnitra nemělo
provádět úkony, které bezprostředně nesouvisí s vydáním cestovního pasu, to znamená i
rozhodovat o skončení platnosti dříve vydaného cestovního pasu. V souvislosti s tím se
navrhuje, že pokud cestovní pas vydalo Ministerstvo vnitra, rozhodne o skončení platnosti
kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
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K bodu 21 (§ 29 a § 29a odst. 2)
Doplňuje se vedení údajů o telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť a adresu elektronické
pošty pro účely vyrozumění občana o možnosti převzetí vyhotoveného cestovního dokladu
v informačním systému evidence cestovních dokladů. Za stejným účelem se tyto údaje
zavedou i do informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů.
V těchto informačních systémech bude evidován i podpis přebírající osoby, která potvrdí
převzetí cestovního dokladu svým podpisem.
K bodu 22 (§ 30 odst. 15) a bodu 23 (§32 odst. 1 a 2)
V souvislosti s tím, že Ministerstvo vnitra bude v některých případech vydávajícím orgánem
cestovních pasů, je třeba upravit také případy, kdy občan ztratí cestovní pas nebo mu bude
odcizen. Zvláště v takových případech bude občan potřebovat využít možnosti podat žádost o
cestovní pas ve zkrácené lhůtě. Navrhuje se stanovit, že ztrátu a odcizení cestovního pasu je
možné ohlásit také na Ministerstvu vnitra, ale pouze pokud občan bezprostředně poté požádá
o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. V této souvislosti je nutné upravit možnost
editovat výše uvedené v informačním systému evidence cestovních dokladů.
K bodu 23 (§ 32 odst. 4)
Umožňuje se kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zadržet neplatný
cestovní pas nebo cestovní pas, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na
základě rozhodnutí podle § 28 odst. 2. Pokud je zadržen cestovní doklad vydaný
ministerstvem, orgán, který jej zadržel ho bezodkladně zašle obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana, vzhledem k tomu, že
ministerstvo nebude rozhodovat o skončení platnosti cestovního pasu.
K bodu 23 (§ 32a, § 33 odst. 1 a 2 a § 34 odst. 1)
Navrhuje se vyloučit Ministerstvo vnitra z úkonů upravených výše uvedenými ustanoveními,
protože se jedná o úkony, které přímo nesouvisejí s vydáním cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě. Umožňuje se odevzdat cestovní pas kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností. Je třeba jednoznačně určit, jakému orgánu se zašle cestovní pas zadržený podle
odstavce 2. Vzhledem k tomu, že orgánem příslušným k vydání cestovního pasu je podle § 12
obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan podá žádost o jeho vydání,
navrhuje se zasílat zadržený cestovní pas orgánu, který jej vydal. Pokud je zadržen cestovní
doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel ho bezodkladně zašle obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana.
K pozměňovacím návrhům k části páté
K bodu 24 (položka 8)
Nově se navrhuje lhůta pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a
s kontaktním elektronickým čipem, a to do 24 hodin pracovního dne. Správní poplatek se
rozděluje podle toho, kde bude žádost podána. Jeho celková výše je 1 000 Kč a u občanů
mladších 15 let 500 Kč. Dále se zavádí správní poplatek za vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů.
Jeho celková výše je opět odvislá podle toho, kde bude žádost podána (500 Kč a u občanů
mladších 15 let 300 Kč). Rovněž se provádí legislativně technické úpravy.
K bodu 25 (část IX položka 115 písm. b))
Nově se navrhuje správní poplatek za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin
pracovního dne, a to ve výši 6 000 Kč při podání žádosti o vydání cestovního pasu a jeho
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převzetí na Ministerstvu vnitra a pro občany mladší 15 let ve výši 2 000 Kč. V případě podání
žádosti o vydání cestovního pasu na obecním úřadě obce s rozšířenou působností bude správní
poplatek 4 000 Kč a při jeho převzetí na Ministerstvu vnitra 2 000 Kč, v případě občanů
mladších 15 let se stanoví správní poplatek 1 500 Kč při podání žádosti na obecním úřadě
obce s rozšířenou působností a 500 Kč při jeho převzetí na Ministerstvu vnitra. Současně se
provádí legislativně technické úpravy.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu do 5 dnů se stanovuje na 3 000 Kč a u občanů
mladších 15 let 1 000 Kč při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra. Dále se správní
poplatek rozděluje podle toho, kde bude žádost podána. V případě podání žádosti o vydání
cestovního pasu na obecním úřadě obce s rozšířenou působností bude správní poplatek 2 000
Kč a při převzetí na Ministerstvu vnitra 1 000 Kč, v případě občanů mladších 15 let se stanoví
správní poplatek 500 Kč při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností a
500 Kč při převzetí na Ministerstvu vnitra.
Vzhledem k výše uvedeným, nově zaváděným správním poplatkům, dochází rovněž k úpravě
související poznámky.

Text novelizovaných zákonů v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
(změny vyplývající z pozměňovacích návrhů jsou uvedeny červeně)
K části první:
Ustanovení zákona o občanských průkazech
§2
Občanský průkaz
(1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě
jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen „státní občanství“),
jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.
(2) Občanovi se vydává
a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo
b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo
c) b) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.
(3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt
na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla
omezena.
(4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi,
který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
(5) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) uvedený v odstavci 2 písm. b) lze na
žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství2).
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(6) Občanské průkazy uvedené v odst. 2 písm. a) a b) Občanský průkaz uvedený
v odstavci 2 písm. a) slouží rovněž k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu
(dále jen „držitel“) při komunikaci s informačními systémy veřejné správy (§ 3a).
§3
(1)
Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) obsahuje údaje stanovené
tímto zákonem a digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Občanský průkaz
uvedený v § 2 odst. 2 písm. c) písm. b) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a fotografii
občana.
(2)

Údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres
narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované
partnerství (dále jen „partnerství“). U občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód
státu narození21); název místa a okresu nebo kód státu narození se zapisuje podle stavu3a)
ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu. U občanů, kteří nejsou hlášeni
k trvalému pobytu na území České republiky, se trvalý pobyt do občanského průkazu
nezapisuje,
b) úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení,
pokud byly zapsány ve tvaru uvedeném v odstavci 3,
c) datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu,
který jej vydal,
d) strojově čitelné údaje zapisované
1. do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: kód dokladu, kód vydávajícího státu, číslo
dokladu, kontrolní číslice, datum narození, kontrolní číslice, pohlaví, datum
platnosti, kontrolní číslice, státní občanství, celková kontrolní číslice, příjmení,
jméno, popřípadě jména občana; kontrolní číslice a celková kontrolní číslice jsou
číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně,
2. do 2D kódu: číslo občanského průkazu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální
čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho
porušení.,
3. do kontaktního elektronického čipu: identifikační certifikát občanského
průkazu (dále jen „identifikační certifikát“), který obsahuje číslo občanského
průkazu a identifikační údaje držitele uvedené v písmenech a) až c) a v odstavci
5; přístup k těmto údajům v kontaktním elektronickém čipu je chráněn
osobním identifikačním kódem držitele.
(3)
Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do občanského průkazu druhé
jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první
písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení.
(4)
Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo
partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.
(5)
Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší
odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy,
označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) nebo vědeckou hodnost. Titul nebo
vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem.
Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a nelze-li je všechny z důvodu
nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí občan, které z nich se zapíší.
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(6)
Do kontaktního elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále
lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis.
(6) Kontaktní elektronický čip obsahuje dále jen údaje, jejichž rozsah stanoví
zvláštní právní předpis.
(7) Do kontaktního elektronického čipu lze zapsat kryptografické klíče spolu
s certifikátem sloužícím k autentizaci držitele občanského průkazu vůči informačním
systémům, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb25), (dále jen
„autentizační certifikát“) odpovídajícím těmto klíčům. K zápisu kryptografických klíčů
a autentizačního certifikátu je oprávněn pouze držitel občanského průkazu.
(8) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat
všechny požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíší.
(9) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným
způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.
§ 3a
(1)
Občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) umožňují Občanský
průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) umožňuje využívat prostřednictvím informačního
systému základních registrů pouze údaje zpracovávané elektronicky v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození,
u občanů narozených v cizině místo a stát narození, státní občanství, popřípadě více
státních občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů a záznam
o zpřístupnění datové schránky, které jsou vedeny v základním registru obyvatel (dále jen
„registr obyvatel“); údaj o adrese místa pobytu, místu a okresu narození se z registru
obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního
registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
b) rodinný stav, vznik nebo zánik registrovaného partnerství, rodné číslo, omezení
svéprávnosti, včetně údajů o opatrovníkovi v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení,
rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno, datum narození, popřípadě název a sídlo, je-li
opatrovníkem ustanovena právnická osoba, které jsou vedeny v agendovém informačním
systému evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“); údaj o názvu a sídlu
opatrovníka se z evidence obyvatel poskytuje prostřednictvím referenční vazby
na referenční údaj ze základního registru osob,
c) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, číslo občanského průkazu, datum
vydání, datum skončení platnosti a označení úřadu, který jej vydal, které jsou vedeny
v evidenci občanských průkazů.
(2) Rozsah údajů, účel a oprávněné subjekty využívající údaje uvedené v odstavci 1
stanoví zvláštní právní předpis.
ČÁST DRUHÁ
VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
HLAVA I
PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
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§4
Vydávání občanského průkazu
(1) Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě
Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce
s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho vydání. V případě vydávání
občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 je vydávajícím orgánem
rovněž Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).
(2)
Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b)
může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad
Ministerstvo a obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání
občanského průkazu podána, vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel,
v evidenci obyvatel, v evidenci ob čanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním
systému evidence cestovních dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při
vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování
žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto
účely lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím
pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen
„ministerstvo“) ministerstvu. Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou
působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo předá
digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60
kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována. Při pořízení
podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo fotografem platí obdobně
požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana, popřípadě jeho
podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud digitalizovaná podoba
občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci
cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší
než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá. Lze-li
postupovat podle věty deváté, žádost lze podat místně příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem;
formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost
v elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky občana, musí být podepsána
uznávaným elektronickým podpisem4) občana. Pro vydání občanského průkazu podle § 4
odst. 5 se postup podle věty čtvrté až věty jedenácté nepoužije.
(3)
Požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7
písm. a) a b) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo u ministerstva.

(3) (4)Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) písm. b)
může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K tiskopisu žádosti
zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá 2 fotografie
o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana
v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými
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skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13
mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené
prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo
zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou
část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být podepsána občanem,
jemuž má být občanský průkaz vydán.
(4) (5)Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný
zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan
mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana
mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně
ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce
vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem zaměstnancem ministerstva
nebo zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření
spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že
není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný
zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání občanského průkazu za
občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování
občana bylo schváleno soudem24).
(5) (6) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana
předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li
o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b), může jiná osoba předložit
žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při
zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.
(6) (7) V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo pro
veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí
informace o možnosti převzetí občanského průkazu.
§ 4a
(1) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj
podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským
průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným
hodnověrným způsobem.
(2) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost
podána, při zpracování žádosti rozpory s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci
obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, vyzve
občana, aby sporné údaje doložil. Žádá-li občan o vydání občanského průkazu podle § 2
odst. 2 písm. a) a b), vytiskne se zpracovaná žádost s podobou občana a jeho podpisem,
která se předloží občanovi, jenž svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost; to neplatí,
pokud byla žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručena v elektronické
podobě.
(3) Zjistí-li ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, u
kterého se podává žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, rozpory
s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských
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průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, žádost dále nezpracovává a vyrozumí
občana, že žádost lze podat až po odstranění těchto rozporů.
(3) (4)Podpisem občana se pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou
občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení.
Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná
překážka; tato skutečnost se uvede na žádosti.
(4) (5)Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) se vyhotoví do 30 dnů ode dne
podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz podle § 2
odst. 2 písm. c) písm. b) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne
podání žádosti.
(6) Ministerstvo informuje občana, který uvedl v žádosti údaje podle § 4 odst. 6,
o možnosti převzetí občanského průkazu textovou zprávou nebo prostřednictvím
elektronické pošty.
(7) Občan může požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2
písm. a) ve zkrácené lhůtě, a to
a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
b) do 5 pracovních dnů.
§7
(1) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále,
ověřeném opise nebo ověřené kopii.9) U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též
jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak.
(2) Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v
občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal
vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole,
je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu.10) Stejnou
povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.
(3) Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných
do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí
Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České
republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu11) potřebné.
(4) Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad
vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské
části Brno-střed,12) pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví
jinak; to neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství.
§ 7a
Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky pro
používání prostředků pro elektronickou identifikaci uložených v kontaktním
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elektronickém čipu občanského průkazu a doporučená bezpečnostní opatření spojená
s používáním těchto prostředků.26)
_________
26)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální
technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci
podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

§8
Převzetí občanského průkazu
(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání totožnosti
zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost
a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zadá
bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu.
Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka;
tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu. Občan může při převzetí
občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace
identifikačního certifikátu.
(2) Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód ani deblokační osobní kód
při převzetí občanského průkazu nezadává
a) občan mladší 15 let,
b) občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání
občanského průkazu,
c) občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná.
(23) Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo
zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče,
nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost
je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí
občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Převzít občanský průkaz za
občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana
bylo schváleno soudem24).
(34) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných
důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu
zabezpečovací detence, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné
výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí předání
občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se
občan zdržuje. Po předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností
znehodnotí dosavadní občanský průkaz občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu,
potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do
občanského průkazu a zašle uvedené doklady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci, zároveň s podepsanou žádostí;
obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, není-li příslušný k vydání
občanského průkazu a předává občanský průkaz občanovi podle odstavce 4 5.
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(45) Občanský průkaz převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 2 3 u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského
průkazu. Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) lze převzít i u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní držiteli provést aktivaci
identifikačního certifikátu.
(7) Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a)
převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 2 u ministerstva.
(8) Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. b)
převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 2 u ministerstva nebo u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost o vydání občanského průkazu
podána.
§ 8a
Bezpečnostní osobní kód
(1) Bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci
držitele občanského průkazu (dále jen „držitel“) při komunikaci s informačními systémy
veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí při
převzetí občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b).
(2) Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód
změnit. Změnu lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový
přístup nebo na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
(3) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další
možnost elektronické autentizace zablokuje.
(4) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu provede na žádost
držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání
totožnosti.
(5) Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že
není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka
těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód.
§ 8a
Bezpečnostní osobní kód
(1)
Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci držitele při fyzickém
prokázání jeho totožnosti.
(2)
Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu
se další možnost autentizace držitele zablokuje.
(3)
Odblokování funkce autentizace držitele provede na žádost držitele
neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti
držitele.
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§ 8b
Identifikační osobní kód
(1) Identifikační osobní kód slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu
a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům
držitele uvedeným v § 3 odst. 2 písm. d) bodě 3.
(2) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání identifikačního osobního kódu
se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje.
(3) Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu držitel může provést
zadáním deblokačního osobního kódu.
§ 8c
Deblokační osobní kód
(1)
certifikátu.

Deblokační osobní kód slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu

(2)
Po desátém chybném po sobě jdoucím zadání deblokačního osobního kódu
se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje.
(3)
Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost
držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti
držitele zadáním nového identifikačního osobního kódu a nového deblokačního osobního
kódu držitelem.
§ 8d
(1) Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód
je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi, které si zvolí držitel.
(2) Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel kódy uvedené
v odstavci 1 změnit.
(3) Změnu bezpečnostního osobního kódu lze provést s využitím elektronické
identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo
u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
(4) Změnu identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu lze
provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoli obecního úřadu
obce s rozšířenou působností.
HLAVA II
PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
§9
Potvrzení o občanském průkazu
(1) Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při
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a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
b) zadržení neplatného občanského průkazu,
c) nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro
jeho vydání,
d) odevzdání občanského průkazu z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním
certifikátu,
d) e) odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý
pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu
v zahraničí,
e) f) odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za
občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o
vydání občanského průkazu nebo členem domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana
bylo schváleno soudem24),
f) g) odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.
(2) Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností
nebo matriční úřad. Policie České republiky (dále jen „policie") jej vydává jen v případě, že je
jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz nebo
při zadržení občanského průkazu (§ 16 odst. 2). Ministerstvo jej vydává v případě, že je mu
nahlášena ztráta nebo odcizení občanského průkazu nebo při zadržení občanského
průkazu.
(3) Potvrzení o občanském průkazu, která se vydávají v případech uvedených
v odstavci 1 písm. a) až d) až e), obsahují tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu občana, datum, místo a okres narození,
datum vydání, datum skončení platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který jej vydal, a dále
číslo, popřípadě sérii občanského průkazu a označení úřadu, který občanský průkaz vydal; u
občanů narozených v cizině se namísto místa a okresu narození zapisuje místo a stát narození.
(4) Potvrzení o občanském průkazu, které se vydává podle odstavce 1 písm. e) a f)
písm. f) a g), obsahuje tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické
osoby, která občanský průkaz odevzdává, jméno, popřípadě jména, příjmení držitele, datum
vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který potvrzení o občanském průkazu
vydal, číslo, popřípadě sérii odevzdávaného občanského průkazu, a označení úřadu, který
odevzdávaný občanský průkaz vydal.
(5) Je-li občanu vydáno potvrzení o občanském průkazu podle odstavce 1 písm. a) až
d) až e), nemá po dobu jeho platnosti povinnost mít občanský průkaz, pokud mu je tímto
zákonem stanovena.
(6) Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou.
ČÁST TŘETÍ
PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
§ 10
Doba platnosti občanského průkazu
(1) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) je
a) 10 let,
b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let, nebo
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c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.
(2) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c)
písm. b) je
a) 6 měsíců při jeho vydání
1. z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo
na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo
2. v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události,
kdy nelze vydávat občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) (§ 24a),
b) 3 měsíce v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí
státního občanství (§ 24b),
c) 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem
volebního práva, nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského
průkazu (§ 24c).
Skončení platnosti občanského průkazu
§ 11
(1) Platnost občanského průkazu skončí
a) uplynutím doby v něm vyznačené,
b) ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,
c) ohlášením nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,
c) d) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení
občana za mrtvého.
d) e) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
e) f) ukončením trvalého pobytu na území České republiky.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu,
rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže
a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
b) občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, s výjimkou
případů uvedených v § 12 odst. 1 a 3, nebo
c) u občana došlo k podstatné změně podoby.
Souhlasí-li občan se skončením platnosti občanského průkazu, provede se záznam do
protokolu; v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.
(3) Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v občanském průkazu uvedeném
v § 2 odst. 2 písm. a) není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu. Skončením
platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.
(4) Má-li držitel občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b)
zpřístupněnu datovou schránku22), ministerstvo 60 dnů před skončením platnosti tohoto
občanského průkazu vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti
občanského průkazu podle odstavce 1 písm. a).
§ 13
Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu
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Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. a) až c) až d) se vydává na
dobu 2 měsíců. Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. d) až f) e) až g)
se vydává na dobu neomezenou.
ČÁST ČTVRTÁ
POVINNOSTI A NAKLÁDÁNÍ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM
§ 14
(1) Občan je povinen
a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před
poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, zneužitím dat
v identifikačním certifikátu nebo jiným zneužitím,
ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo
matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené v písmenu a); v případě odcizení
občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii, ohlásit ztrátu nebo
odcizení občanského průkazu může občan rovněž ministerstvu v případě, že
současně podává žádost o vydání občanského průkazu,
v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, nebezpečí zneužití dat v identifikačním
certifikátu nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu
zastupitelskému úřadu,
požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) nebo b), b) nebo c), anebo v § 11 odst. 2,
2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství13j),
3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za
mrtvého,
8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména,
příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
9. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci
rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
požádat o vydání občanského průkazu po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy dosáhl věku 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá
občanský průkaz,
odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu,
jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství
nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský
průkaz pozbyl platnosti,
při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení
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o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského
průkazu, pokud mu byly vydány,
h) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému k vydání občanského průkazu podle místa jeho trvalého pobytu za účelem
provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu podle písmene d) bodu 2 až
7, jen pokud je v jeho dosavadním občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo
partnerství.
(2) Má-li občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost je omezena tak, že není
způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, občanský průkaz, přecházejí na osoby
uvedené v § 8 odst. 2 povinnosti podle odstavce 1, s výjimkou povinnosti uvedené v odstavci
1 písm. d); osoby uvedené v § 8 odst. 2 mají současně povinnost odevzdat neplatný občanský
průkaz občana.
§ 15a
Nakládání s občanským průkazem
(1) Občanský průkaz je zakázáno přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu
do objektů nebo na pozemky.
(2) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu
bez prokazatelného souhlasu23) občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní
zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(3) Je zakázáno shromažďovat, ukládat, upravovat nebo pozměňovat, předávat, šířit,
zveřejňovat, uchovávat, kombinovat, blokovat nebo likvidovat strojově čitelné údaje vedené
v občanském průkazu, popřípadě v kontaktním elektronickém čipu, pokud tento zákon nebo
zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(4) Do kontaktního elektronického čipu lze zapisovat pouze údaje stanovené tímto
zákonem nebo zvláštním právním předpisem a se souhlasem držitele. Údaje
v identifikačním certifikátu jsou zapisovány výrobcem.
(5) V občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně
místa trvalého pobytu a v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu se
nesmějí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy, s výjimkou zápisu údajů do kontaktního
elektronického čipu občanského průkazu podle tohoto zákona nebo podle zvláštního
právního předpisu na základě žádosti držitele.
§ 16
Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, matričního úřadu, zastupitelského
úřadu a policie
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu
nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana
občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, ministerstvo, matriční úřad nebo
policie mohou zadržet občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém
lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 2;
současně je mu vydáno potvrzení o občanském průkazu a zadržený občanský průkaz je
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bezodkladně odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz
vydal, spolu s oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu. Pokud občanský
průkaz vydalo ministerstvo, je zadržený občanský průkaz odeslán obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana. V případě, že
občan není hlášen v České republice k trvalému pobytu, zašle se občanský průkaz
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa jeho posledního
trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl
nebo pokud jej nelze zjistit, zašle se občanský průkaz Magistrátu města Brna.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž občan
odevzdal občanský průkaz podle § 14 odst. 1 písm. f) nebo § 15, plní obdobně povinnosti
uvedené v odstavci 2.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž byla ohlášena
ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu anebo nebezpečí zneužití dat
v identifikačním certifikátu, vydá držiteli potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně
oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy
trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu, který
občanský průkaz vydal. V případě, že občanský průkaz vydalo ministerstvo, ohlásí tuto
skutečnost orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé až čtvrté.
(5) Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, nebezpečí zneužití dat
v identifikačním certifikátu nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález podle § 14
odst. 1 písm. c), předá bezodkladně tuto informaci obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému k vydání občanského průkazu. Zastupitelský úřad v tomto případě
vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu
nebo o nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu.
(5) Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, nebezpečí zneužití
dat v identifikačním certifikátu nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález podle
§ 14 odst. 1 písm. c), předá bezodkladně tuto informaci orgánu uvedenému v odstavci 2
větě druhé až čtvrté. Zastupitelský úřad v tomto případě vydá občanovi potvrzení o
ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo o nebezpečí zneužití dat
v identifikačním certifikátu.
(6) Ohlásí-li držitel policii odcizení občanského průkazu, vydá mu policie potvrzení
o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen,
příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného
potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k
vydání občanského průkazu.
(6) Ohlásí-li držitel ministerstvu ztrátu nebo odcizení nebo policii odcizení
občanského průkazu, vydá mu ministerstvo nebo policie potvrzení o občanském
průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen,
příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného
potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který
občanský průkaz vydal. V případě, že občanský průkaz vydalo ministerstvo, ohlásí tuto
skutečnost orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé až čtvrté.
(7) Na postup policie, jíž byl odevzdán občanský průkaz podle § 15 odst. 1, se použije
obdobně ustanovení odstavce 2.
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(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který v blokovém řízení projednal
přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) až i) a l) až n), nahlásí tuto skutečnost obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností podle § 16a odst. 2 věty první.
(9) Správa základních registrů zajišťuje autentizaci držitele občanského průkazu
uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a vydává za tímto účelem identifikační certifikáty
občanského průkazu. Správa základních registrů provádí na základě telefonické žádosti
držitele zablokování funkce autentizace držitele.

ČÁST PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 16a
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,
b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením
nebo zneužitím,
c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1
písm. d),
d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení
o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně
údajů zapisovaných do občanského průkazu,
g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním
občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),
i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském
průkazu,
j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při
vstupu do objektu nebo na pozemek,
k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2,
l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku
15 let,
m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
n) prokazuje údaje občanským průkazem, u něhož ohlásila ztrátu, odcizení, zničení nebo
nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,
o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně
zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně
zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.
(2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až n) je v prvním stupni příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen
k trvalému pobytu; není-li občan hlášen k trvalému pobytu na území České republiky,
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přestupek projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho
posledního trvalého pobytu na území České republiky, a pokud občan trvalý pobyt na území
České republiky neměl nebo jej nelze zjistit, přestupek projedná Magistrát města Brna.
K projednání přestupků podle odstavce 1 písm. b) až i) a l) až n) v blokovém řízení je
příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání
občanského průkazu. K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný Úřad
pro ochranu osobních údajů.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek
podle odstavce 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

ČÁST ŠESTÁ
EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
§ 17
(1) Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány14) v evidenci
občanských průkazů, jejímž správcem14) je ministerstvo.
(2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky
a obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení,
pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů držitele,
c) datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
občan narodil,
d) pohlaví,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje
o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení
omezení svéprávnosti,
j) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
k) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,
l) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
m) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,
n) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
o) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
p) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého
nepřežil,
q) aktuální bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje přístup,
a datum jeho změny,
r) datum a čas zablokování a odblokování elektronické autentizace občanského průkazu
autentizace držitele,
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s)

čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,
t) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském
průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,
u) číslo žádosti o vydání občanského průkazu,
v) žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě,
w) datum a čas elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo
provádějící identifikaci,
x) číslo kontaktního elektronického čipu,
y) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna.,
z) datum a čas aktivace a datum a čas zablokování identifikačního certifikátu,
za) podpis na žádosti v elektronické podobě.
(3) Evidence občanských průkazů dále obsahuje údaj o telefonním čísle
pro veřejnou mobilní síť nebo údaj o adrese elektronické pošty. Tyto údaje se vedou
po dobu od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání občanského průkazu
ministerstvu; po uplynutí této doby je správce evidence občanských průkazů podle
odstavce 1 odstraní.
(34) V evidenci občanských průkazů se při poskytování údajů podle § 18 odst. 1 a 2
vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o
a) přiděleném uživatelském jménu oprávněné osoby vstupující do informačního systému,
b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,
c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu občanských průkazů, jejíž údaje jsou
poskytovány,
d) důvodu přístupu do evidence občanských průkazů,
e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut
z evidence občanských průkazů prostřednictvím informačního systému základních
registrů,
f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.
§ 17a
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem
údajů vedených v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle § 17 odst. 3 odst.
4.
(2) Ministerstvo je v případě občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a)
a b) zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu.
(2) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských
průkazů v případě občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) vydávaných
ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a) a b) a dále je zpracovatelem údajů
v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je rovněž zpracovatelem údajů
o ztrátě a odcizení občanského průkazu v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného
nebo odcizeného občanského průkazu, datum ohlášení ztráty nebo odcizení a údaje o
čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej
vydal.
(3) Matriční úřad je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských
průkazů v rozsahu číslo, popřípadě série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu
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a datum ohlášení ztráty nebo odcizení. Matriční úřad je dále zpracovatelem údaje o čísle
potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.
(4) Policie je pro ministerstvo zpracovatelem údajů v evidenci občanských průkazů
v rozsahu číslo, popřípadě série odcizeného občanského průkazu a datum ohlášení odcizení.
Policie je dále zpracovatelem údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho
platnosti a označení úřadu, který jej vydal.
(5) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 15 let po skončení
platnosti občanského průkazu, s výjimkou údajů o bezpečnostním osobním kódu uvedených
v § 17 odst. 2 písm. q), které se vedou pouze po dobu platnosti občanského průkazu.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a ministerstvo vede vedou údaje
o občanských průkazech, které vydal vydaly, a jejich držitelích, a to na
a) žádostech, které obsahují také čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu,
b) tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských
průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum a místo narození držitele.
(7) Údaje podle odstavce 6 se vedou po dobu 20 let od vydání občanského průkazu.
§ 17b
(1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z registru obyvatel referenční údaje v rozsahu
a)
b)
c)
d)

příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností využívá při výkonu státní správy na
úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu uvedeném v § 17
odst. 2.
(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence obyvatel údaje v rozsahu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
datum narození,
pohlaví a jeho změnu,
místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změnu,
státní občanství,
adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
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i)
j)

omezení svéprávnosti,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození opatrovníka; je-li opatrovníkem
ustanovena právnická osoba, název a sídlo,
k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden
z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,
l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho
z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho
z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
n) datum úmrtí,
o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v registru obyvatel, se využijí z evidence
obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence cestovních dokladů údaje o digitálním
zpracování podoby občana a jeho podpisu.
(5) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely
vydávání občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a b) speciální aplikační
program, který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro
potřeby výrobce k personalizaci dokladů, předání dokladů držitelům a jejich reklamaci.
§ 18
Poskytování údajů z evidence občanských průkazů
(1) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje
z evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis
nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem
v nich vymezených.
(2) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence občanských průkazů
formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o občanovi, který není jednoznačně
identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
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c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany práv osob v řízení před soudem nebo ve sporném řízení v soukromoprávní věci
před jiným státním orgánem.
(3) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím
jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 2 nepoužijí.
(4) Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských
průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva v souvislosti s výrobou dokladů, jsou
povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16a)
nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo.
(5) Údaje vedené podle § 17 odst. 2 písm. s) může ministerstvo zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(6) Údaje o bezpečnostním osobním kódu a agendovém identifikátoru fyzické osoby
pro agendu občanských průkazů se neposkytují.
§ 18a
(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi
staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na
základě písemné žádosti.16b) Údaje uvedené v § 17 odst. 3 odst. 4 písm. e) a f) se poskytují za
období posledních 2 let.
(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) adresu místa trvalého pobytu,
e) rozsah požadovaných údajů.
(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.16d) Úředně ověřený
podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před
orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.
(4) Za občana mladšího 15 let, za občana , jehož svéprávnost byla omezena tak, že
není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, mohou žádost o poskytnutí údajů podle
odstavce 2 podat osoby uvedené v § 8 odst. 2.
(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem;
formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci občanských průkazů provede
záznam o datu výdeje a subjektu, který údaje poskytl.
§ 18d
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
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(1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze
základního registru obyvatel údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
jiného právního předpisu,
d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodila,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba
nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona
z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) pohlaví,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručován písemnosti
podle jiného právního předpisu,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení otce, matky, manžela, partnera
držitele nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte
držitele; tyto údaje Správa základních registrů využívá jen za účelem ověření
totožnosti držitele žádajícího o zablokování funkce autentizace držitele,
fg) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
gh) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,
se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(4) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 24b
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 3 měsíce
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan požádá
o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství občanský průkaz
bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce od data vydání.
(2) Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nevydává
opakovaně.
§ 24c
35

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan žádá
požádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva, nebo
z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje
o místu trvalého pobytu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání.
(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává
současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů podle § 24c odst. 1 zákona
č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z důvodu
ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu
trvalého pobytu lze nejpozději v den předcházející dnu nabytí účinnosti tohoto zákona.
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K části druhé:
Ustanovení zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 123e
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona
nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) učinit písemně, ústně do protokolu nebo
datovou zprávou
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu68a),
b) s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud
orgán sociálního zabezpečení tuto možnost zajistil.
b) odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení
s využitím přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro
elektronickou identifikaci určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán
sociálního zabezpečení tuto možnost zajistil.
(2) Je-li podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32)
pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit pouze
a) v elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu
sociálního zabezpečení nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení;
podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, a to
ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení.
Nesplňuje-li podání nebo jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán sociálního
zabezpečení je povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v elektronické
podobě, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo
jinému úkonu nepřihlíží, nebo
b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co
do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo právnickou
osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu.
(3) Orgány sociálního zabezpečení jsou povinny zveřejnit na své úřední desce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu sociálního zabezpečení, kde je
možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit
podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu,
b) elektronickou adresu své podatelny, a elektronickou adresu své podatelny určené
k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor své
datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové
zprávy,
c) formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
d) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě,
a podmínky, za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají,
e) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. b).
____________________
32)

Zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

68a)
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K části třetí:
Ustanovení zákona o cestovních dokladech
§5
Druhy cestovních dokladů
(1) Druhy cestovních dokladů jsou
a) cestovní pas,
b) diplomatický pas,
c) služební pas,
d) cestovní průkaz,
e) náhradní cestovní doklad Evropské unie,2a)
f) jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy.
(2) Cestovní doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) obsahují strojově čitelné
údaje a nosič dat pro uchovávání
a) údajů o zobrazení obličeje,
b) údajů o otiscích prstů rukou,
c) údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a
d) dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy
Evropských společenství2b).
Tyto cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u diplomatické
mise České republiky nebo u konzulárního úřadu České republiky (dále jen "zastupitelský
úřad"), s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, ve
lhůtě 120 dnů. Údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů rukou jsou pro účely tohoto
zákona údaje biometrické.
(3) Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu
cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.
(3) Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to
a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
b) do 5 pracovních dnů.
(4) Občanovi mladšímu 12 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských
společenství2c) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo občanovi, u něhož není možné
pořídit otisky prstů rukou z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě
zdravotního postižení prstů rukou, se vydá cestovní doklad se strojově čitelnými údaji s
nosičem dat, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje.
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V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou
občana.
(5) Vyhláškou stanoví
a) ministerstvo vzory cestovního pasu a vzory jiných cestovních dokladů vydávaných na
základě mezinárodní smlouvy, pokud je nestanoví tato smlouva,
b) Ministerstvo zahraničních věcí vzory diplomatického pasu, služebního pasu a cestovního
průkazu.
§ 12
Cestovní pas
(1) Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním
městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad
obce s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho vydání (§ 19).
(2) Pokud občan podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, s
výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vydá cestovní
pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana
nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky.
(3) Pokud občan neměl trvalý pobyt na území České republiky nebo pokud jej nelze
zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.
(4) Cestovní pas ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) vydá
ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o
vydání cestovního pasu podána (§ 19 odst. 2).
Díl 2
Postup při vydání cestovního dokladu
§ 17
Podmínky k vydání cestovního dokladu a provedení změn nebo doplnění jeho údajů
(1) Cestovní doklad lze vydat a změny nebo doplnění údajů v něm zapsaných lze
provést na žádost, která splňuje náležitosti stanovené tímto zákonem. Občanovi se vydá
cestovní doklad, pokud k tomu jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem nebo
mezinárodní smlouvou. Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další
cestovní pas jen v odůvodněných případech; odůvodněným případem se rozumí například
vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní
doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí.
(2) Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm
zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let; pokud je občan
nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.
(3) Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.
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(4) Místo zákonného zástupce může podat žádost podle odstavce 3 pěstoun7), osoba,
které byl občan mladší 15 let svěřen do péče8), nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní
výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě
soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let9). Tyto osoby připojují k žádosti souhlas
zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.
(5) Souhlas zákonného zástupce podle odstavců 2 a 4 se nevyžaduje, pokud je jeho
opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
(6) Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného
zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas podle odstavce 2 Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu dětí10).
(7) Je-li zákonným zástupcem podle odstavce 2 nebo 4 rodič, postačí souhlas jednoho
z rodičů.
(8) Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
podává žádost soudem určený opatrovník27) (dále jen „opatrovník“). Za občana staršího 15 let
může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno
soudem28).
(9) Jde-li o cestovní doklad vydávaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle
mezinárodní smlouvy, může podat žádost za občana pověřený zástupce právnické osoby
zřízené státem.
(10) Ověření podpisu podle odstavce 2 nebo 4 se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné
dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k
vydání cestovního dokladu, u matričního úřadu11) nebo v zahraničí u zastupitelského úřadu.
(11) Nemůže-li v zahraničí podat žádost o vydání cestovního průkazu zákonný
zástupce nebo jiná osoba k tomu oprávněná podle odstavce 4, popřípadě podle odstavce 8,
vydá zastupitelský úřad cestovní průkaz občanovi z úřední moci. Zastupitelský úřad vydá
občanovi cestovní průkaz z moci úřední rovněž v případech, kdy tak stanoví mezinárodní
smlouva, nebo v případech uvedených v § 15 odst. 1 větě druhé.
(12) Nelze-li k žádosti o vydání cestovního průkazu podané v zahraničí získat souhlas
zákonného zástupce podle odstavce 2 nebo 4, vydá zastupitelský úřad cestovní průkaz bez
tohoto souhlasu.
(13) V žádosti o vydání cestovního pasu může občan uvést telefonní číslo
pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely informace
o možnosti převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu.
§ 19
Místo podání žádosti
(1) Žádost o vydání cestovního dokladu a žádost o provedení změn údajů v
cestovním dokladu se podávají na tiskopisech stanovených podle § 20 odst. 8 u orgánu
příslušného k vydání cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu.
(2) Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu
vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené
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lhůtě (§ 5 odst. 3) nelze podat u zastupitelského úřadu. Žádost o vydání cestovního pasu
ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) může občan podat u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.
(3) Jde-li o jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, žádost podle
odstavce 1 se podá u orgánu příslušného k jeho vydání.
§ 21
Prokazování údajů v žádosti
(1) Žadatel podle § 17 odst. 2 až 9 je povinen uvést v žádosti podle § 20 odst. 1 nebo §
20 odst. 3 pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Nemůže-li
prokázat pravdivost požadovaných údajů, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění.
Žadatel je rovněž povinen předložit podklady pro zjištění údajů, o jejichž správnosti vznikly
důvodné pochybnosti, jestliže je to pro ověření správnosti údajů nezbytné. Pravdivost údajů
uváděných v žádosti se prokazuje doklady podle zvláštních právních předpisů,12) popřípadě
dalšími doklady podle mezinárodní smlouvy, jedná-li se o jiný cestovní doklad vydávaný na
jejím základě.
(2) Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním
občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, se doklad o státním
občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání
prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, u kterého
podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu
příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o
vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství.
(3) Pokud je dokladem o jménu, popřípadě jménech nebo příjmení matriční doklad
vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní
matrikou.13) Předložení tohoto dokladu se nevyžaduje v případě vydání cestovního průkazu
pro návrat občana nově narozeného v cizině nebo v případě stanoveném zvláštním právním
předpisem, anebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva.
(4) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, k provedení změn nebo doplnění
údajů v cestovním dokladu zastaví řízení, pokud osoba oprávněná podat žádost neprokáže ve
lhůtě stanovené rozhodnutím tohoto orgánu o přerušení řízení pravdivost údajů požadovaných
v žádosti nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění.
(5) Řízení o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě orgán příslušný k vydání
cestovního dokladu zastaví, jestliže při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností tohoto orgánu nebylo možné ověřit správnost údajů zpracovaných v žádosti.
§ 21b
Kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji
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Obecní úřad obce s rozšířenou působností prověří při převzetí každého cestovního
pasu od ministerstva technickou funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. Zjistí-li, že nosič
dat je technicky nefunkční, vrátí neprodleně takový cestovní pas ministerstvu, které zajistí
výrobu nového cestovního pasu. Obdobným způsobem se postupuje v případě, že
orgánem příslušným k vydání cestovního pasu je ministerstvo.
§ 21c
Ministerstvo informuje občana, který uvedl v žádosti údaje podle § 17 odst. 13,
o možnosti převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu textovou
zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty.
§ 22
Převzetí cestovního dokladu
(1) Cestovní doklad může převzít
a) občan starší 15 let,
b) zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel
zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu dětí,
c) opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí
cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo
schváleno soudem28), nebo
d) pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k
plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy,
e) z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna osobně se dostavit k převzetí cestovního
dokladu k orgánu, u kterého podala žádost o jeho vydání a potvrdit jeho převzetí svým
podpisem. Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může převzít i u obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, který uvedla v žádosti. Pokud podala žádost o vydání cestovního
pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností příslušného k jeho vydání (§ 12). Zastupitelský úřad může předat cestovní pas
osobě uvedené v odstavci 1 rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního
úřadu.
(3) Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) převezme
osoba uvedená v odstavci 1 u ministerstva. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě
podle § 5 odst. 3 písm. b) převezme osoba uvedená v odstavci 1 u ministerstva nebo
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání
cestovního pasu podána.
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(3) (4) Občanu, jemuž je vydáván cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s
nosičem dat s biometrickými údaji, popřípadě jeho zástupci podle § 17 odst. 3 až 8, se na
žádost ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu,
funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovaných biometrických
údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje
prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených
biometrických údajů občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního
dokladu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění
nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti
osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového
cestovního dokladu.
(4) (5) Zastupitelský úřad může od požadavku osobní přítomnosti upustit a cestovní
průkaz zaslat na doručenku do vlastních rukou,13a) jestliže osoba uvedená v odstavci 1
a) se nachází v bezprostředním ohrožení života, nebo se v takovém ohrožení nachází člen její
rodiny,
b) je hospitalizována a je třeba ji urychleně dopravit zpět do České republiky,
c) je neschopna pohybu, nebo
d) je zbavena svobody a podle rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu příslušného v trestním
řízení má být ze státu, v němž se nachází, vyhoštěna anebo vydána k trestnímu stíhání v
České republice.
§ 28
(1) Platnost cestovního dokladu skončí
a) uplynutím doby v něm vyznačené,
b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
c) uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s
uzavřením manželství občana15a),
d) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení držitele cestovního dokladu (dále jen "držitel") za mrtvého.
(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti O
skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne kterýkoliv orgán příslušný k vydání
cestovního dokladu; pokud cestovní pas vydalo ministerstvo, rozhodne o skončení
platnosti kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, jestliže
a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného
údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením
manželství občana 15a), nebo
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c) jeho držitel podstatně změnil svou podobu (§ 20 odst. 5).
Souhlasí-li občan s rozhodnutím podle tohoto odstavce, provede se záznam do protokolu, v
opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
účinek.
(3) Jestliže cestovní doklad občana obsahuje nesprávný údaj o jeho aktuálním příjmení, a to
vzhledem k jeho změně, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana15a),
nerozhoduje orgán příslušný k vydání cestovního dokladu o skončení jeho platnosti; u tohoto
cestovního dokladu se po dobu 3 měsíců ode dne uzavření manželství údaj o příjmení před
jeho změnou, která nastala z důvodů podle tohoto odstavce, považuje pro účely tohoto zákona
za přesný s tím, že současně se použije ustanovení odst. 1 písm. c).
(4) Diplomatický nebo služební pas je neplatný také tehdy, jestliže zanikne důvod, pro který
byl vydán. Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy je neplatný také tehdy,
jestliže jeho držitel již nesplňuje podmínky stanovené touto mezinárodní smlouvou pro jeho
vydání.
(4) Má-li držitel cestovního dokladu zpřístupněnu datovou schránku26), ministerstvo a
v případě diplomatických a služebních pasů Ministerstvo zahraničních věcí 60 dnů před
skončením platnosti cestovního dokladu vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky
o skončení platnosti cestovního dokladu podle odstavce 1 písm. a).
Díl 3
Evidence cestovních dokladů
nadpis vypuštěn
§ 29
(1) Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických
a služebních pasů jsou zpracovávány16) v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem16) je
ministerstvo.
(2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky
a obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení,
pokud jsou zapsané v cestovním dokladu, rodné příjmení,
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele,
c) rodné číslo držitele,
d) datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e) pohlaví,
f) státní občanství,
g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení
omezení svéprávnosti,
i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje
o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
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k) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
l) datum vydání cestovního dokladu,
m) datum převzetí cestovního dokladu,
n) datum skončení platnosti cestovního dokladu,
o) označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
p) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2,
q) prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,
r) žádost o vydání cestovního dokladu:
1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji,
2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně digitálního
zpracování fotografie a podpisu žadatele,
3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji,
s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči:
1. číslo nosiče dat,
2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu
s tímto zákonem,
3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat,
t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo
neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,
u) omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí:
1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí,
2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který
tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního
dokladu,
3. datum odepření vydání cestovního dokladu,
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje
o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,
v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna.,
w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty.,
x) podpis podle § 22 odst. 2 na žádosti v elektronické podobě.
(3) V evidenci cestovních dokladů se při poskytování údajů podle § 30 odst. 6 a 7
vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o:
a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,
b) datu a čase poskytnutí údajů,
c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, jehož
údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele
rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím dalších
držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,
d) důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů,
e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut
z evidence cestovních dokladů prostřednictvím informačního systému základních registrů,
f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.
(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3 a písm. w) se vedou výlučně po dobu
od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního pasu
ministerstvu; po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů podle odstavce 1
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povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat tyto údaje odstranit.
(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. s), t)
a v) a v odstavci 3 se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu
a údaje uvedené v odstavci 2 písm. u) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající
v zákazu vycestování do zahraničí.
§ 29a
(1) Údaje o diplomatických a služebních pasech a jejich držitelích jsou zpracovávány
v informačním systému evidence diplomatických a služebních pasů (dále jen „evidence
diplomatických a služebních pasů“), jehož správcem16) je Ministerstvo zahraničních věcí.
(2) Evidence diplomatických a služebních pasů je vedena na prostředcích výpočetní
techniky a obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení,
pokud jsou zapsané v cestovním dokladu,
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele,
c) rodné číslo držitele,
d) datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e) pohlaví,
f) státní občanství,
g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení
omezení svéprávnosti,
i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje
o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
k) číslo a druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu,
l) datum vydání diplomatického nebo služebního pasu,
m) datum převzetí diplomatického nebo služebního pasu,
n) datum skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu,
o) označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas vydal,
p) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2,
q) prodloužení doby platnosti diplomatického nebo služebního pasu,
r) žádost o vydání diplomatického nebo služebního pasu:
1. číslo žádosti o vydání diplomatického a služebního pasu se strojově čitelnými údaji a
s nosičem dat s biometrickými údaji,
2. údaje obsažené v žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu podle bodu 1,
včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele,
3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání diplomatického nebo služebního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči:
1. číslo nosiče dat,
2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu
s tímto zákonem,
3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat,
t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo
neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,
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u) omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí:
1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí,
2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který
tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního
dokladu,
3. datum odepření vydání cestovního dokladu,
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje
o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,
v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna.,
w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty.,
x) podpis podle § 22 odst. 2 na žádosti v elektronické podobě.
(3) V evidenci diplomatických a služebních pasů se při poskytování údajů podle § 30
odst. 6 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují
údaje o:
a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,
b) datu a čase poskytnutí údajů,
c) agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů
držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto
držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím
dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,
d) důvodu přístupu do evidence diplomatických a služebních pasů,
e) datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut
z evidence cestovních dokladů prostřednictvím informačního systému základních registrů,
f) datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.
(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3 a písm. w) se vedou výlučně po dobu
od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu
Ministerstvu zahraničních věcí; po uplynutí této lhůty je správce evidence diplomatických
a služebních pasů povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat tyto údaje
odstranit.
(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v písm. s), t) a v)
a v odstavci 3 se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu a údaje
uvedené v odstavci 2 písm. u) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající v zákazu
vycestování do zahraničí.
§ 30
(1) Zpracovatelem údajů v evidenci cestovních dokladů je pro ministerstvo orgán
příslušný k vydání cestovního dokladu s výjimkou diplomatických a služebních pasů.
Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. k), l) a s) je v případě cestovního pasu
ministerstvo, které je získává od výrobce. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. m) je
pro ministerstvo zastupitelský úřad, je-li cestovním dokladem cestovní pas, který občanovi
předal. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t) je pro ministerstvo zastupitelský úřad,
jestliže mu ztráta nebo odcizení cestovního dokladu byla ohlášena.
(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, prostřednictvím
informačního systému Ministerstva zahraničních věcí je pro účely výkonu své působnosti
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uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických a služebních
pasů, s výjimkou údajů podle § 29 odst. 3 a § 29a odst. 3.
(3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívají ministerstvo,
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností referenční údaje ze základního registru obyvatel16a), kterými jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo,
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností z evidence obyvatel tyto údaje o občanech:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změnu,
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,
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k) rodinný stav nebo registrované partnerství, datum uzavření manželství.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(5) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo,
Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností z evidence občanských průkazů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) digitální zpracování podoby občana,
c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) datum skončení platnosti občanského průkazu,
e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských
průkazů.
(6) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely
vydávání cestovních pasů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) speciální aplikační program, který
zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce k
personalizaci cestovních pasů, předání cestovních pasů držitelům a případnou reklamaci.
(7) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence cestovních dokladů
formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o občanovi, který není jednoznačně
identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany práv osob v řízení před soudem.
(8) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím
jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 7 nepoužijí.
(9) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. u) a v
§ 29a odst. 2 písm. u) využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny odepřít
vydání cestovního dokladu, anebo orgány, které podle zvláštního právního předpisu14)
mohou uložit omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.
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(10) Ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí nebo orgány příslušné k vydání
cestovního dokladu poskytují údaje z evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických
a služebních pasů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní
smlouva, a to v jejich rozsahu a způsobem v nich vymezeným. Údaje podle § 29 odst. 2 písm.
r) bodu 3 a § 29a odst. 2 písm. r) bodu 3 se neposkytují.
(11) Údaje o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů
a agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů se
neposkytují, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis16a).
(12) Pokud právnické nebo fyzické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních
dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají
povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16) nakládat výlučně způsobem a
v rozsahu, které určí ministerstvo.
(13) Údaje vedené podle § 29 odst. 2 písm. t) může ministerstvo zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup. To platí obdobně pro údaje vedené podle § 29a odst. 2 písm. t).
(14) Ministerstvo využívá z evidence diplomatických a služebních pasů veškeré v něm
vedené údaje, a to elektronicky, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(15) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci cestovních dokladů
v případě cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) a
dále je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je
rovněž zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t), pokud mu byla ohlášena ztráta
nebo odcizení cestovního pasu.
§ 30b
(1) V případech, kdy byly podle § 30 odst. 610 poskytnuty z evidence cestovních
dokladů nebo evidence diplomatických a služebních pasů údaje nezbytné pro zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie
včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých,
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění
záznamu o poskytnutí údajů dalším příjemcům údajů z evidence cestovních dokladů nebo
evidence diplomatických a služebních pasů podle § 30 odst. 610 nebo občanu podle § 30a
by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu
trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto
záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí
údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního
právního předpisu19d). Správce evidence cestovních dokladů nebo evidence diplomatických
a služebních pasů má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně
nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního zákona16).
(2) Subjekt, kterému mají být údaje z evidence cestovních dokladů nebo evidence
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diplomatických a služebních pasů poskytnuty podle odstavce 1, je povinen správci evidence
cestovních dokladů nebo evidence diplomatických a služebních pasů oznámit údaje
umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho
jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného
v odstavci 1 písm. a) až f).
(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými
prostředky.
Povinnosti občanů a oprávnění orgánů související s jejich porušením
§ 32
(1) Držitel je povinen
a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad před ztrátou,
odcizením, poškozením nebo zneužitím,
b) odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je
zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu, zastupitelskému
úřadu anebo neprodleně na vyžádání orgánům policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o
odevzdání cestovního dokladu.
(1) Držitel je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit
cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Držitel je povinen
bez zbytečného odkladu odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který
je zaplněn záznamy, kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, zastupitelskému
úřadu nebo na vyžádání orgánům policie. Odevzdat neplatný cestovní doklad nebo
cestovní doklad, který je zaplněn záznamy je možné rovněž u ministerstva, ale pouze
v případě, že občan současně požádá o vydání cestovního pasu podle § 5 odst. 3 písm. a)
a b). Tyto orgány vystaví držiteli potvrzení o odevzdání cestovního dokladu.
(2) Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu
anebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Tyto orgány
mu vystaví potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu a současně oznámí
tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal.
(2) Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního
dokladu anebo jeho nález kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě
kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo
nejbližšímu útvaru policie. Ministerstvu může občan ohlásit ztrátu nebo odcizení pouze
pokud si současně požádá o vydání cestovního pasu podle § 5 odst. 3 písm. a) a b). Tyto
orgány mu vystaví potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu a
současně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa
narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad
vydal. Pokud cestovní doklad vydalo ministerstvo, oznamují tyto orgány tuto skutečnost
včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků podle § 34a odst. 3
věty první až třetí.
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(3) Držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení
cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak
mezinárodní smlouva. Zastupitelský úřad vystaví držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo
zničení cestovního dokladu a současně bezodkladně oznámí tuto skutečnost v rozsahu
uvedeném v odstavci 2 orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.
(4) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, matriční úřad, zastupitelský úřad
nebo policie může zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej
odevzdat, nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí
podle § 28 odst. 2. Orgán, který cestovní doklad zadržel, je povinen vydat občanovi potvrzení
o zadržení cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému k
jeho vydání s uvedením důvodů jeho zadržení.
(4) Kterýkoliv orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, zastupitelský úřad
nebo policie může zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej
odevzdat, nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě
rozhodnutí podle § 28 odst. 2. Orgán, který cestovní doklad zadržel, je povinen vydat
občanovi potvrzení o zadržení cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad
orgánu, který cestovní doklad vydal s uvedením důvodu jeho zadržení. Pokud je zadržen
cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, ho bezodkladně zašle
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k projednání přestupků
podle § 34a odst. 3 věty první až třetí s odůvodněním jeho zadržení.
§ 32a
Držitel cestovního dokladu je oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání
tohoto cestovního dokladu s výjimkou ministerstva nebo u zastupitelského úřadu, s
výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, požádat o
ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů. V
případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě nesprávnosti v něm
zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů,
zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu;
vydání nového cestovního dokladu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy,
pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž
občan prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s
biometrickými údaji.
§ 33
(1) Kdo získá cestovní doklad jiného občana, je povinen jej neprodleně odevzdat
kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání s výjimkou ministerstva, popřípadě
matričnímu úřadu, nejbližšímu útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu. Tuto povinnost má
i ten, kdo má nebo získá cestovní doklad osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za
mrtvého, popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, jestliže
dosavadní cestovní doklad nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 mohou zadržet cizí cestovní doklad tomu, kdo
nesplnil povinnost jej neprodleně odevzdat. Orgán, který cestovní doklad zadržel, je povinen
vydat osobě potvrzení o zadržení cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad
orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení. „Pokud je zadržen
cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, jej bezodkladně zašle
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obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků
podle § 34a odst. 3 věty první až třetí s odůvodněním jeho zadržení.“
(3) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu vrátí držiteli zadržený cestovní
doklad do 15 dnů poté, co jej obdržel, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti. Bylo-li
rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí podle
zvláštního právního předpisu14), orgán příslušný k vydání cestovního dokladu jej
bezodkladně zašle orgánu činnému v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí.
§ 34
(1) Orgán příslušný k projednávání přestupků na úseku cestovních dokladů (§ 34a
odst. 4) a policie provádějící kontrolu cestovních dokladů při překračování hranice může
zadržet cestovní doklad občanovi, který je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku
cestovních dokladů. Orgán příslušný k projednávání přestupků nebo policie je povinna vydat
občanovi potvrzení o zadržení jeho cestovního dokladu a cestovní doklad bezodkladně zaslat
orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení. „Pokud je zadržen
cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, jej bezodkladně zašle
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků
podle § 34a odst. 3 věty první až třetí s odůvodněním jeho zadržení.“
(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu vrátí držiteli zadržený cestovní
doklad do 15 dnů po jeho zadržení, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti. Bylo-li
rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí podle
zvláštního právního předpisu14), orgán příslušný k vydání cestovního dokladu jej
bezodkladně zašle orgánu činnému v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí.
K části čtvrté:
Ustanovení zákona o informačních systémech veřejné správy
§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) informační činností získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty,
shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné nosiče a uchovávání, vyhledávání,
úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo
kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích. Informační
činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů veřejné správy
prostřednictvím technických a programových prostředků;
b) informačním systémem veřejné správy funkční celek nebo jeho část zabezpečující
cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy,
včetně vnitřního provozu orgánů veřejné správy. Každý informační systém veřejné správy
zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění,
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provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností;
c) správcem informačního systému veřejné správy subjekt, který zajišťuje poskytování služeb
informačního systému veřejné správy a za informační systém veřejné správy odpovídá;
d) provozovatelem informačního systému veřejné správy subjekt, který zajišťuje funkčnost
technických a programových prostředků tvořících informační systém veřejné správy.
Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné subjekty,
pokud to jiný zákon nevylučuje;
e) uživatelem informačního systému veřejné správy subjekt, který do informačního systému
veřejné správy zapisuje data nebo data, případně i provozní údaje obsažené v informačním
systému veřejné správy využívá; uživatelem informačního systému veřejné správy při výkonu
veřejné správy v oblasti, pro kterou informační systém veřejné správy poskytuje službu
informačního systému veřejné správy, je i jeho správce;
f) vytvářením informačních systémů veřejné správy proces zavádění informačních systémů
veřejné správy, včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění;
g) datovým prvkem jednotka dat, která je v daném kontextu dále považována za nedělitelnou
a je jednoznačně definována;
h) službou informačního systému veřejné správy činnost informačního systému veřejné
správy uspokojující dané požadavky oprávněného subjektu spojená s funkcí informačního
systému veřejné správy;
i) číselníkem seznam přípustných hodnot datového prvku obvykle ve formě dvojic,
to znamená kódovaného údaje a hodnoty jeho kódu;
j) referenčním, sdíleným a bezpečným rozhraním informačních systémů veřejné správy (dále
jen „referenční rozhraní“) souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření
vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy, které
poskytuje kvalitní soustavu společných služeb informačních systémů veřejné správy, včetně
služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy,
a to i se systémy mimo Českou republiku;
k) atestacemi stanovení shody
1. způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními
systémy prostřednictvím referenčního rozhraní, nebo
2. dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
s požadavky tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu;
l) produktem souhrnný název pro technické vybavení, programové vybavení, dokumentaci
informačních systémů veřejné správy nebo služby informačního systému veřejné správy nebo
jejich kombinaci;
m) atestem doklad osvědčující kladný výsledek atestace;
n) atestačním střediskem právnická nebo fyzická osoba, kteří jsou podnikateli, provádějící
atestace;
o) dálkovým přístupem přístup prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
(například s využitím internetu);
p) správcem datového prvku právní subjekt, který nové datové prvky předkládá, navrhuje
jejich změnu nebo zrušení;
q) správcem číselníku právní subjekt odpovědný za tvorbu a distribuci číselníku;
r) sdílením dat umožnění přístupu k daným datům prostřednictvím referenčního rozhraní více
subjektům současně;
s) vazbou mezi informačními systémy veřejné správy vzájemné nebo jednostranné
poskytování služeb informačních systémů veřejné správy, například sdílení dat;
t) atestačními podmínkami obchodní podmínky vydané atestačním střediskem, obsahující
zejména vymezení předmětu atestace a postupy atestačního střediska při provádění atestací
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schválené Ministerstvem vnitra,
u) akreditací postup, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že právnické nebo fyzické
osoby, které jsou podnikateli, splňují ve vymezeném rozsahu technické, organizační,
ekonomické a personální předpoklady k provádění atestací,
v) provozní dokumentací dokumentace informačního systému veřejné správy, která popisuje
funkční a technické vlastnosti informačního systému veřejné správy a blíže rozpracovává
oprávnění a povinnosti jeho správce, provozovatele a uživatele.,
w) přístupem se zaručenou identitou přístup do informačního systému veřejné správy
nebo elektronické aplikace s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, při
jehož vydání nebo v souvislosti s ním anebo v souvislosti s umožněním jeho využití byla
totožnost osoby ověřena státním orgánem, orgánem územního samosprávného celku
nebo orgánem veřejné moci, který není státním orgánem ani orgánem územního
samosprávného celku, (dále jen „veřejný orgán“) nebo který je uznán podle čl. 6
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení
směrnice 1999/93/ES a byl vydán v rámci systému elektronické identifikace alespoň
se značnou úrovní záruky.
§5
Orgány veřejné správy
(1) Orgány veřejné správy v rozsahu své zákonné působnosti provádějí výběr
technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz jimi vytvářených
a spravovaných informačních systémů.
(2) Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny
a) spolupracovat s ministerstvem při plnění jeho úkolů podle § 4 odst. 1, včetně kontroly
podle § 4 odst. 2 prováděné ministerstvem;
b) předložit ministerstvu k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahující pořízení,
obnovu a provozování informačních a komunikačních technologií vypracovaných podle
zvláštního právního předpisu7a) a investiční záměry akcí pořízení, obnovy a provozování
informačních a komunikačních technologií, jejichž registrace v Informačním systému
financování reprodukce majetku, zadání jejich realizace a změna jejich závazně stanovených
parametrů se provádí pouze se souhlasem Ministerstva financí podle zvláštního právního
předpisu7a). Náležitosti dokumentací programů a investičních záměrů stanoví zvláštní právní
předpis8a);
c) uveřejňovat číselníky, pokud jsou správci těchto číselníků a není zákonem stanoveno jinak,
a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat ministerstvu údaje do informačního
systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi
stanovenými prováděcím právním předpisem;
d) zajistit, aby vazby jimi spravovaného informačního systému na informační systémy jiného
správce byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní s využitím datových prvků
vyhlášených ministerstvem a vedených v informačním systému o datových prvcích.
Způsobilost informačního systému k realizaci těchto vazeb jsou povinny prokázat atestem.
Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi jimi spravovanými informačními systémy a
informačními systémy vedenými zpravodajskými službami;
e) zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi
stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu informace o jimi
spravovaném informačním systému a jím poskytovaných službách a používaných datových
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prvcích, a to za účelem uveřejnění v informačním systému podle § 4 odst. 1 písm. h) a i),
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak9); zpřístupňovanými datovými prvky jsou rovněž
provozní údaje, pokud jsou využity pro realizaci vazby podle písmene d);
f) postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby
byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje,
aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním
postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis;
g) odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené ministerstvem.
(3) Ústřední správní úřady zveřejňují věstníky vydávané ve své působnosti na portálu
veřejné správy.
(4) V případech, kdy byla služba informačního systému veřejné správy
poskytnuta pro zajišťování bezpečnosti České republiky, obrany České republiky,
veřejné bezpečnosti, předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání
trestných činů, zajišťování významného hospodářského nebo finančního zájmu České
republiky anebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
ochrany subjektu údajů, a ten, komu byla služba informačního systému veřejné správy
poskytnuta, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o jejím poskytnutí další osobě
nebo její součásti by mohlo ohrozit zajištění účelu, pro který byla služba informačního
systému veřejné správy poskytnuta, nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam
o jejím poskytnutí zpřístupnit. To neplatí pro zpřístupnění tohoto záznamu orgánu
činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití služby
informačního systému veřejné správy, nebo orgánu vykonávajícímu dozor
nad zpracováním osobních údajů v rámci jeho působnosti.
(5) Ten, kdo učinil prohlášení podle odstavce 4, je povinen správci informačního
systému veřejné správy bez zbytečného odkladu oznámit, že pominuly důvody
pro znepřístupnění záznamu.
§ 6f
Portál veřejné správy
(1) Portálem veřejné správy je informační systém veřejné správy zajišťující přístup
k informacím státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a orgánů veřejné moci,
které nejsou státními orgány ani orgány územních samosprávných celků, (dále jen „veřejný
orgán”) veřejných orgánů a komunikaci s veřejnými orgány. Správcem portálu veřejné
správy je Ministerstvo vnitra.
(2) Portál veřejné správy zajišťuje přístup k informacím získaným na základě
informační činnosti [§ 2 písm. a)] veřejných orgánů zejména v oblasti sociálního zabezpečení,
zdravotnického zabezpečení, správy veřejných financí, dotací, veřejných zakázek, státní
statistické služby, evidence a identifikace osob, jejich součástí a práv a povinností těchto osob
či jejich součástí a tvorby a publikace právních předpisů.
(3) Portál veřejné správy zajišťuje komunikaci s veřejnými orgány prostřednictvím
datových schránek, prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou do informačních
systémů veřejné správy nebo elektronických aplikací spravovaných těmito veřejnými
orgány a prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy.
(4) Portál veřejné správy dále zajišťuje přístup k informacím fyzických osob
a právnických osob, zejména k formulářům v elektronické podobě těchto osob, a komunikaci
s fyzickými osobami a právnickými osobami. Portál veřejné správy zajišťuje přístup
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k informacím fyzických osob a právnických osob na základě písemné smlouvy mezi
správcem portálu veřejné správy a fyzickou osobou, k jejímž informacím je zajištěn přístup,
nebo právnickou osobou, k jejímž informacím je zajištěn přístup. Fyzická osoba, k jejímž
informacím je zajištěn přístup, a právnická osoba, k jejímž informacím je zajištěn přístup,
hradí za zajištění tohoto přístupu úplatu. Úplata je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji
správce portálu veřejné správy. Správce portálu veřejné správy stanoví podmínky, za kterých
budou informace fyzických osob nebo právnických osob prostřednictvím portálu veřejné
správy zpřístupněny, a pravidla pro stanovení výše úplaty a způsob její úhrady a zveřejní je
na portálu veřejné správy.
§9
(1) Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými
evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají orgány veřejné správy, které jsou správci těchto
systémů, na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě
v tomto informačním systému. Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které
jsou neveřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají správci, pokud tak stanoví
zvláštní právní předpis, na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného
v elektronické podobě v tomto informačním systému osobě, které se zápis přímo týká, nebo
osobě, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna žádat informaci uvedenou
v zápisu, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem stanoveném.
(2) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen „výpis”)
nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není
v elektronické podobě zabezpečené způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat (dále
jen „výstup z informačního systému veřejné správy”), ověřují a ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají kontaktní místa veřejné správy.
S přihlédnutím k současným technickým podmínkám mohou kontaktní místa veřejné správy
vydávat ověřené výstupy i z ostatních registrů informačních systémů veřejné správy, které
jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy.
(3) Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy (dále jen „ověřený
výstup”) se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému
veřejné správy z elektronické do listinné podoby (§ 9a).
(4) Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, který
umožňuje přístup se zaručenou identitou, je oprávněna obstarat si prostřednictvím
portálu veřejné správy s využitím tohoto prostředku výstup z informačního systému
veřejné správy, který je neveřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, který
se jí přímo týká. Správce portálu veřejné správy zveřejní na portálu veřejné správy
informační systémy veřejné správy, z nichž lze výstup z informačního systému veřejné
správy takto obstarat.
(5) Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, který
umožňuje přístup se zaručenou identitou, je oprávněna umožnit s využitím tohoto
prostředku poskytnutí výstupu z informačního systému veřejné správy podle odstavce 4,
který se jí přímo týká, nebo údajů vedených o ní v informačním systému veřejné správy
jiné osobě anebo veřejnému orgánu.
(46) Výpis v listinné podobě, výstup z informačního systému veřejné správy
a ověřený výstup podle odstavce 3 jsou veřejnými listinami.
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K části páté:
Ustanovení zákona o správních poplatcích
Položka 8
a) Vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem
b) Vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

Kč

500

Kč

100

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč
Kč

1000
500

Kč

500

Kč
Kč

500
250

Kč

250

a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
- při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

b)
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra
– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
občanům mladším 15 let
– při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra
– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností“.
c) Vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti

Kč
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Kč
Kč
Kč

500
250
250

Kč

500

Kč
Kč
Kč
Kč

300
200
100
300

100

na 3 měsíce
d) Vydání občanského průkazu občanu
Kč
mladšímu 15 let
e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu
Kč
15 let, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky
f) Vydání občanského průkazu se strojově
Kč
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený,
zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat
v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu
nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy
g) Vydání občanského průkazu se strojově
Kč
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
z důvodu zápisu titulu
nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání
z jiného osobního důvodu v době delší
než půl roku před uplynutím platnosti
dosavadního občanského průkazu
h) Převzetí občanského průkazu se strojově
Kč
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který občan
uvedl v žádosti
i) Odblokování elektronické autentizace
Kč
občanského průkazu
j) Vydání osvědčení o státním občanství
Kč
České republiky
k) Vydání potvrzení o národnosti
Kč
l) Udělení státního občanství České
Kč
republiky zletilé fyzické osobě
m) Udělení státního občanství České
republiky nezletilé fyzické osobě
Kč
n) Udělení státního občanství České
republiky azylantovi
Kč
o) Přijetí prohlášení o nabytí státního
Kč
občanství České republiky podle § 31,
32, 35 a 36 zákona o státním občanství
České republiky

50
100
100

200

100

100
100
100
2 000
500
500
500

Předmětem poplatku není
1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl
nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.
2. Vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
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Poznámky
1. Správní poplatek podle písmene a) se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod
vydání občanského průkazu.
2. Správní poplatek podle písmene g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost
zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.
Správní poplatek podle písmene f) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost
zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.
Správní poplatek podle písmene h) g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost
zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.
Položka 115
a) Vydání cestovního pasu
- občanům mladším 15 let

Kč

Kč
100

b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
Kč
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra
Kč

6 000
4 000
2 000

b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě
- občanům mladším 15 let

Kč
Kč

občanům mladším 15 let
-při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra

4 000
2 000

Kč
Kč
Kč

2 000
1 500
500

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč

3 000

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč

2 000

a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč

1 000

– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč

3 000

– při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč

1 000

– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč

500

a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč

500

c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
občanům mladším 15 let

– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
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600

a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
c) d) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního
průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu
pro cizince na základě mezinárodní smlouvy
d) e) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu
pro překračování státních hranic
e) f)
Prodloužení platnosti cestovního
průkazu
f) g)
Převzetí cestovního pasu u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností,
který občan uvedl v žádosti
g) h)

Kč

1 000

Kč

200

Kč
100
Kč
50
za každou změnu
Kč
100

Vydání cizineckého pasu
- cizincům
mladším 15 let

Kč

600

Kč

100

Osvobození
Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydání cestovního
dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.
Předmětem poplatku není
1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl
nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti
byly zneplatněny.
2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.
Poznámka
Poplatek podle písmen a) a b) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání
cestovního pasu.
Poznámka
Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání
cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před
jeho převzetím.
K části šesté:
Ustanovení zákona o nemocenském pojištění
Podání
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§ 162
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona
učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu67),
b) s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud
orgán nemocenského pojištění tuto možnost zajistil.
b) odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu nemocenského pojištění
s využitím přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem
pro elektronickou identifikaci určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud orgán
nemocenského pojištění tuto možnost zajistil.
(2) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání
nebo jiný úkon učinit pouze
a) v elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu
nemocenského pojištění nebo do určené datové schránky orgánu nemocenského pojištění;
podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy,
a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem nemocenského pojištění.
Nesplňuje-li podání nebo jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán
nemocenského pojištění je povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon
v elektronické podobě, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se
k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží, nebo
b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co
do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo právnickou
osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu.
(3) Orgány nemocenského pojištění, s výjimkou zpravodajských služeb, jsou povinny
zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je
možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit
podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech
pojištění,
b) elektronickou adresu své podatelny, a elektronickou adresu své podatelny určené
k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor své
datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové
zprávy,
c) formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
d) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě,
a podmínky, za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají,
e) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. b).
____________________
67)

§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. …/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
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