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269

ZÁKON

ze dne 1. července 2021

o občanských průkazech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

Tento zákon upravuje práva, povinnosti a pů-
sobnost na úseku občanských průkazů a navazuje na
přímo použitelný předpis Evropské unie1).

ČÁST DRUHÁ

OBČANSKÝ PRŮKAZ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 2

Občanský průkaz

(1) Občanský průkaz je veřejná listina, kterou
osoba, jíž je občanský průkaz vydán, (dále jen „drži-
tel občanského průkazu“) prokazuje svou totožnost
a skutečnosti v ní uvedené.

(2) Občanský průkaz je dále prostředkem
umožňujícím uložení nebo užití dat potřebných
pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele
občanského průkazu nebo pro jiné elektronické
úkony (dále jen „data pro elektronické využití
občanského průkazu“).

§ 3

Povinnost mít občanský průkaz

(1) Státní občan České republiky, který dosáhl

věku 15 let a má trvalý pobyt na území České re-
publiky, má povinnost mít občanský průkaz, není-li
dále stanoveno jinak.

(2) Státní občan České republiky, který je ome-
zen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský
průkaz.

§ 4

Právo mít občanský průkaz

Státní občan České republiky má právo mít
občanský průkaz, pokud

a) je mladší 15 let,

b) je omezen ve svéprávnosti, nebo

c) nemá trvalý pobyt na území České republiky.

HLAVA II

NÁLEŽITOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU

§ 5

Údaje a data v občanském průkazu

(1) V občanském průkazu se uvedou

a) údaje o držiteli občanského průkazu, kterými
jsou

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

2. pohlaví,

3. státní občanství,

4. datum narození,

5. místo a okres narození, narodil-li se na území
České republiky, a to podle stavu ke dni po-
dání žádosti o vydání občanského průkazu,

6. kód státu narození podle statistického čísel-
níku vytvořeného Českým statistickým úřa-
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů
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vykonávají své právo volného pohybu.



dem, narodil-li se mimo území České repub-
liky, a to podle stavu ke dni podání žádosti
o vydání občanského průkazu,

7. adresa místa trvalého pobytu, je-li hlášen
k trvalému pobytu na území České republi-
ky, včetně označení tohoto údaje jako adresy
úřadu, je-li takto označen v informačním
systému evidence obyvatel,

8. podoba,

9. podpis a

10. biometrické údaje; biometrickými údaji se
rozumí zobrazení obličeje a otisky prstů ru-
kou pořízené podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1157,

b) úřední záznam, který obsahuje nezkrácenou
podobu jména nebo složeného příjmení držitele
občanského průkazu, jsou-li v rámci údajů
o držiteli občanského průkazu uvedeny ve
zkrácené podobě podle § 7 odst. 2,

c) údaje o občanském průkazu, kterými jsou

1. číslo,

2. kód dokladu podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1157,

3. datum vydání,

4. datum skončení platnosti,

5. označení správního orgánu, který jej vy-
dal, a

6. kód České republiky podle nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 a

d) údaje umožňující kontrolu údajů uvedených ve
strojově čitelné podobě.

(2) V občanském průkazu se na žádost žadatele
o vydání občanského průkazu uvede rodinný stav
nebo údaj o registrovaném partnerství.

(3) V občanském průkazu se uloží data pro
elektronické využití občanského průkazu stanovená
prováděcím právním předpisem. Hovoří-li se v tom-
to zákoně o uložení dat pro elektronické využití
občanského průkazu, rozumí se tím rovněž jejich
spojení s občanským průkazem.

(4) V občanském průkazu se na žádost držitele
občanského průkazu uloží data pro elektronické vy-
užití občanského průkazu stanovená prováděcím
právním předpisem nebo tato data může uložit sám
držitel občanského průkazu.

Způsob uvedení údajů a uložení dat
v občanském průkazu

§ 6

(1) Údaje podle § 5 odst. 1 písm. a) bodů 1 až 9,
§ 5 odst. 1 písm. b), § 5 odst. 1 písm. c) bodů 1 a 3 až
5 a § 5 odst. 2 se uvedou v podobě bezprostředně
čitelné nebo vnímatelné člověkem; lze je uvést rov-
něž ve strojově čitelné podobě v nosiči dat.

(2) Údaje podle § 5 odst. 1 písm. c) bodů 2 a 6
a § 5 odst. 1 písm. d) se uvedou v podobě bezpro-
středně čitelné nebo vnímatelné člověkem anebo ve
strojově čitelné podobě v nosiči dat.

(3) Biometrické údaje se uvedou ve strojově či-
telné podobě v nosiči dat.

(4) Data podle § 5 odst. 3 a 4 se uloží v nosiči
dat.

§ 7

(1) V občanském průkazu vydaném osobě
mladší 12 let se v nosiči dat, v němž jsou uvedeny
biometrické údaje, namísto otisků prstů rukou uvede
záznam o tom, že tento biometrický údaj v občan-
ském průkazu není uveden. Věta první se použije
obdobně v případě občanského průkazu vydaného
osobě, u níž je fyzicky nemožné pořídit otisky prstů
rukou.

(2) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v ob-
čanském průkazu uvést druhé jméno držitele občan-
ského průkazu, uvede se jeho první jméno uvedené
v základním registru obyvatel (dále jen „registr oby-
vatel“) a místo druhého jména se uvede první pís-
meno druhého jména s tečkou. Věta první se použije
obdobně v případě složeného příjmení.

HLAVA III

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Díl 1

Žádost o vydání občanského průkazu

§ 8

Žadatel o vydání občanského průkazu

(1) Občanský průkaz se vydá na žádost osoby,
která má povinnost nebo právo mít občanský prů-
kaz. Občanský průkaz se vydá rovněž na žádost
podanou osobou podle § 67, která jedná za osobu
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mladší 15 let, nebo osobou podle § 68, která jedná za
osobu, která dosáhla věku 15 let.

(2) K podání žádosti o vydání občanského prů-
kazu nelze zmocnit jinou osobu.

§ 9

Správní orgán příslušný k přijetí žádosti
o vydání občanského průkazu

(1) Správním orgánem příslušným k přijetí žá-
dosti o vydání občanského průkazu je obecní úřad
obce s rozšířenou působností a v hlavním městě
Praze úřad městské části určený Statutem hlavního
města Prahy (dále jen „pověřený úřad“).

(2) Správním orgánem příslušným k přijetí žá-
dosti o vydání občanského průkazu je dále

a) Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“),
jde-li o vydání občanského průkazu ve lhůtě
do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů (dále jen
„zrychlený režim“), nebo

b) organizační útvar Ministerstva zahraničních
věcí zřízený za účelem plnění úkolů služby v za-
hraničí a určený tímto ministerstvem (dále jen
„pověřený zastupitelský úřad“), nejde-li o vy-
dání občanského průkazu ve zrychleném re-
žimu.

§ 10

Způsob podání žádosti
o vydání občanského průkazu

(1) Žadatel o vydání občanského průkazu je
povinen podat žádost o vydání občanského průkazu
na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí
žádosti o vydání občanského průkazu (dále jen
„podací místo“). Podává-li žádost za žadatele jiná
osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní
přítomnost žadatele. K žádosti podané jiným způso-
bem se nepřihlíží.

(2) Žádost o vydání občanského průkazu se vy-
hotovuje na pracovišti podacího místa za asistence
úřední osoby a s využitím formuláře vydaného mi-
nisterstvem.

(3) Nemůže-li se žadatel o vydání občanského
průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě,
z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného
závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vy-
dání občanského průkazu na pracoviště podacího
místa, podací místo, v jehož správním obvodu se ža-
datel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho poža-

davku podání žádosti i mimo své pracoviště. Věta
první se nepoužije v případě žádosti o vydání ob-
čanského průkazu ve zrychleném režimu a žádosti
podané pověřenému zastupitelskému úřadu.

§ 11

Lhůty pro podání žádosti
o vydání občanského průkazu

Žadatel o vydání občanského průkazu, který má
povinnost mít občanský průkaz, je povinen podat
žádost o vydání občanského průkazu nejpozději do

a) 30 dnů ode dne, ve kterém

1. dosáhl věku 15 let,

2. nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho
svéprávnost omezena rozhodnutím soudu,
nebo

3. ohlásil změnu místa trvalého pobytu po
ukončení pobytu v cizině,

b) 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení
platnosti jeho dosavadního občanského prů-
kazu podle § 34 odst. 1 písm. a) až c), § 34
odst. 2 nebo 4 anebo, je-li v dosavadním občan-
ském průkazu uveden rodinný stav nebo údaj
o registrovaném partnerství, podle § 34 odst. 3,
nebo

c) 60 dnů ode dne, ve kterém nabyl státní občan-
ství České republiky prohlášením nebo uděle-
ním.

Postup při podání žádosti
o vydání občanského průkazu

§ 12

(1) Žadatel o vydání prvního občanského prů-
kazu je povinen při podání žádosti o vydání občan-
ského průkazu předložit

a) rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti
o jeho státním občanství České republiky, rov-
něž doklad o státním občanství České repub-
liky, nebo

b) cestovní pas České republiky se strojově čitel-
nými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji (dále jen „cestovní pas“).

(2) Žadatel o vydání prvního občanského prů-
kazu, který před podáním žádosti o vydání občan-
ského průkazu nabyl státní občanství České re-
publiky prohlášením nebo udělením, je povinen při
podání žádosti předložit rodný list a doklad o státním
občanství České republiky.
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(3) Žadatel o vydání prvního občanského prů-
kazu, který ke dni podání žádosti o vydání občan-
ského průkazu nemá trvalý pobyt na území České
republiky, je povinen při podání žádosti předložit
a) rodný list a doklad o státním občanství České

republiky, nebo

b) cestovní pas.

(4) Žadatel o vydání prvního občanského prů-
kazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způso-
bilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu,
je povinen při podání žádosti předložit rovněž roz-
hodnutí o omezení svéprávnosti.

(5) Osoba, která za žadatele podle odstavce 1, 2
nebo 3 podává žádost o vydání občanského průkazu,
je povinna při podání žádosti předložit
a) rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné po-

chybnosti o státním občanství České republiky
žadatele, rovněž doklad o jeho státním občan-
ství České republiky, nebo cestovní pas žada-
tele,

b) rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-
-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není
způsobilý k podání žádosti,

c) vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad,
včetně cestovního dokladu vydaného cizozem-
ským orgánem, a

d) veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje
její oprávnění podat žádost za žadatele.

§ 13

(1) Žadatel o vydání nového občanského prů-
kazu je povinen při podání žádosti o vydání občan-
ského průkazu předložit dosavadní občanský prů-
kaz.

(2) Žadatel o vydání nového občanského prů-
kazu, který nemůže při podání žádosti o vydání
občanského průkazu předložit dosavadní občanský
průkaz, je povinen při podání žádosti předložit
a) rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti

o jeho státním občanství České republiky, rov-
něž doklad o státním občanství České repub-
liky, nebo

b) průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se ro-
zumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kte-
rém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho
podoby a státního občanství České republiky,
umožňující identifikovat tohoto žadatele.

(3) Žadatel o vydání nového občanského prů-

kazu, který ke dni podání žádosti o vydání občan-
ského průkazu nemá trvalý pobyt na území České
republiky, je povinen při podání žádosti předložit
a) rodný list a doklad o státním občanství České

republiky, nebo

b) průkaz totožnosti.

(4) Žadatel o vydání nového občanského prů-
kazu, který nemůže při podání žádosti o vydání ob-
čanského průkazu předložit doklady podle odstav-
ce 1, 2 nebo 3, je povinen prokázat svou totožnost
jiným hodnověrným způsobem.

(5) Žadatel o vydání nového občanského prů-
kazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způso-
bilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu,
je povinen při podání žádosti předložit rovněž roz-
hodnutí o omezení svéprávnosti.

(6) Osoba, která za žadatele podle odstavce 1, 2
nebo 3 podává žádost o vydání občanského průkazu,
je povinna při podání žádosti předložit
a) dosavadní občanský průkaz žadatele, nebo, ne-

lze-li předložit dosavadní občanský průkaz ža-
datele, rodný list žadatele, a vzniknou-li dů-
vodné pochybnosti o státním občanství České
republiky žadatele, rovněž doklad o jeho stát-
ním občanství České republiky, anebo cestovní
pas žadatele,

b) rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-
-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není
způsobilý k podání žádosti,

c) vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad,
včetně cestovního dokladu vydaného cizozem-
ským orgánem, a

d) veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje
její oprávnění podat žádost za žadatele.

§ 14

Žadatel o vydání občanského průkazu, který
před podáním žádosti o vydání občanského průkazu
ukončil pobyt v cizině, je povinen při podání žádosti
předložit
a) rodný list a doklad o státním občanství, nebo
b) cestovní pas.

§ 15

Žadatel o vydání občanského průkazu, který má
vydán dočasný občanský průkaz, je povinen při po-
dání žádosti o vydání občanského průkazu předložit
dočasný občanský průkaz a rodný list.
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§ 16

(1) Požaduje-li žadatel o vydání občanského
průkazu, aby mu byl občanský průkaz předán jiným
správním orgánem, než je správní orgán příslušný
k vydání občanského průkazu, je povinen uvést v žá-
dosti o vydání občanského průkazu jím zvolený
správní orgán příslušný k předání občanského prů-
kazu. Věta první se nepoužije v případě, kdy žadatel
požádá, aby mu byl občanský průkaz vydán ve lhůtě
do 24 hodin.

(2) Požaduje-li žadatel o vydání občanského
průkazu, který podává žádost o vydání občanského
průkazu pověřenému zastupitelskému úřadu, aby
mu byl občanský průkaz předán pověřeným úřadem,
který je správním orgánem příslušným k vydání ob-
čanského průkazu, je povinen uvést v žádosti tento
pověřený úřad.

(3) Požaduje-li žadatel o vydání občanského
průkazu v občanském průkazu uvést rodinný stav
nebo údaj o registrovaném partnerství, je povinen
uvést v žádosti o vydání občanského průkazu tuto
skutečnost.

(4) Požaduje-li žadatel o vydání občanského
průkazu, aby mu byl občanský průkaz vydán ve
zrychleném režimu, je povinen uvést v žádosti o vy-
dání občanského průkazu tuto skutečnost.

(5) Požaduje-li žadatel o vydání občanského
průkazu, aby byl vyrozuměn o možnosti převzetí
občanského průkazu u správního orgánu přísluš-
ného k předání občanského průkazu, je povinen
uvést v žádosti o vydání občanského průkazu tuto
skutečnost, způsob vyrozumění a kontaktní údaje,
vyžaduje-li to způsob vyrozumění a nejsou-li správ-
nímu orgánu příslušnému k vydání občanského prů-
kazu známy nebo mu nejsou dostupné. O vyrozu-
mění o možnosti převzetí občanského průkazu nelze
požádat, požaduje-li žadatel převzetí občanského
průkazu u pověřeného zastupitelského úřadu.

§ 17

(1) Podací místo porovná při vyhotovování žá-
dosti o vydání občanského průkazu údaje poskyt-
nuté žadatelem o vydání občanského průkazu s údaji
vedenými v informačních systémech veřejné správy.

(2) Zjistí-li podací místo při vyhotovování žá-
dosti o vydání občanského průkazu rozpory mezi
údaji uvedenými v žádosti a údaji vedenými v infor-
mačních systémech veřejné správy, vyzve žadatele
o vydání občanského průkazu, aby předložil do-

klady osvědčující skutečnosti potřebné k odstraně-
ní těchto rozporů, a žádost do jejich předložení ne-
umožní podat. Podací místo vystaví žadateli na zá-
kladě jeho požadavku potvrzení o této skutečnosti;
o možnosti požadovat toto potvrzení žadatele poučí.

§ 18

Žadatel o vydání občanského průkazu je povi-
nen osobně se podepsat na žádost o vydání občan-
ského průkazu před úřední osobou podacího místa
digitalizovaným podpisem pro účely uvedení jeho
podpisu v občanském průkazu. Digitalizovaným
podpisem se rozumí vlastní rukou provedené pí-
semné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen,
a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové
zařízení. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyža-
duje, pokud mu v jeho provedení brání těžko pře-
konatelná překážka; podací místo uvede tuto skuteč-
nost v žádosti.

§ 19

(1) Podací místo pořídí biometrické údaje ža-
datele o vydání občanského průkazu. Podací místo
pořízené zobrazení obličeje žadatele digitalizuje pro
účely jeho vedení v informačním systému evidence
občanských průkazů (dále jen „evidence občanských
průkazů“) a uvedení podoby žadatele v občanském
průkazu.

(2) V případě žadatele o vydání občanského
průkazu mladšího 12 let se pořídí pouze zobrazení
obličeje. Podací místo uvede tuto skutečnost v žá-
dosti o vydání občanského průkazu. Věty první
a druhá se použijí obdobně v případě žadatele o vy-
dání občanského průkazu, u něhož je fyzicky ne-
možné pořídit otisky prstů rukou.

§ 20

Podací místo předloží žadateli o vydání občan-
ského průkazu vyhotovenou žádost o vydání občan-
ského průkazu ke kontrole. Žadatel je povinen žá-
dost zkontrolovat a podepsat ji digitalizovaným
podpisem. Digitalizovaný podpis žadatele se nevy-
žaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko pře-
konatelná překážka; podací místo uvede tuto skuteč-
nost v žádosti.

§ 21

Podanou žádost o vydání občanského průkazu
nelze vzít zpět.
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Díl 2

Vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu

§ 22

Správní orgán příslušný k vydání
občanského průkazu

(1) Byla-li žádost o vydání občanského prů-
kazu podána pověřenému úřadu, správním orgánem
příslušným k vydání občanského průkazu je tento
pověřený úřad.

(2) Byla-li žádost o vydání občanského prů-
kazu podána pověřenému zastupitelskému úřadu,
správním orgánem příslušným k vydání občanského
průkazu je

a) pověřený úřad, v jehož správním obvodu má
žadatel o vydání občanského průkazu místo
trvalého pobytu,

b) pověřený úřad, v jehož správním obvodu měl
žadatel o vydání občanského průkazu napo-
sledy místo trvalého pobytu, nemá-li žadatel
místo trvalého pobytu, nebo

c) Magistrát města Brna, neměl-li žadatel o vydání
občanského průkazu nikdy místo trvalého po-
bytu nebo nelze-li místo jeho trvalého pobytu
zjistit.

(3) Byla-li žádost o vydání občanského prů-
kazu podána ministerstvu a je-li ministerstvo přísluš-
né k přijetí žádosti, správním orgánem příslušným
k vydání občanského průkazu je ministerstvo.

(4) Ministerstvo se pro účely elektronické iden-
tifikace podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího elektronickou identifikaci
a služby vytvářející důvěru pro elektronické trans-
akce na vnitřním trhu považuje za správní orgán pří-
slušný k vydání občanského průkazu.

§ 23

Lhůty pro vydání občanského průkazu

(1) Občanskýprůkaz se vydá ve lhůtě do 30 dnů
ode dne podání žádosti o vydání občanského prů-
kazu, byla-li žádost podána

a) pověřenému úřadu a jako správní orgán přísluš-
ný k předání občanského průkazu je v žádosti
uveden pověřený úřad, nebo

b) pověřenému zastupitelskému úřadu a jako
správní orgán příslušný k předání občanského
průkazu je v žádosti uveden pověřený úřad,

který je správním orgánem příslušným k vydání
občanského průkazu.

(2) Občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 24 ho-
din nebo 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti
o vydání občanského průkazu, požádá-li o to žadatel
o vydání občanského průkazu v žádosti. V případě
vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin
tato lhůta neběží ve dnech pracovního klidu.

(3) Občanský průkaz se vydá ve lhůtě do
120 dnů ode dne podání žádosti o vydání občan-
ského průkazu, byla-li žádost podána

a) pověřenému úřadu a jako správní orgán přísluš-
ný k předání občanského průkazu je v žádosti
uveden pověřený zastupitelský úřad, nebo

b) pověřenému zastupitelskému úřadu a jako
správní orgán příslušný k předání občanského
průkazu je v žádosti uveden tentýž pověřený
zastupitelský úřad.

§ 24

Výroba občanského průkazu
a jeho kontrola před předáním

(1) Ministerstvo zajistí výrobu občanského
průkazu a jeho předání správnímu orgánu přísluš-
nému k předání občanského průkazu nebo, má-li
být občanský průkaz převzat u pověřeného zastupi-
telského úřadu, správnímu orgánu příslušnému k vy-
dání občanského průkazu.

(2) Správní orgán příslušný k předání občan-
ského průkazu nebo, má-li být občanský průkaz
převzat u pověřeného zastupitelského úřadu, správní
orgán příslušný k vydání občanského průkazu zkon-
troluje po převzetí vyrobeného občanského prů-
kazu, zda je občanský průkaz způsobilý k předání,
a ověří funkčnost nosiče dat, v němž jsou uvedeny
biometrické údaje.

(3) Nezjistí-li správní orgán příslušný k vydání
občanského průkazu nezpůsobilost občanského prů-
kazu k předání nebo nefunkčnost nosiče dat, v němž
jsou uvedeny biometrické údaje, zajistí předání ob-
čanského průkazu prostřednictvím ústředí Minister-
stva zahraničních věcí pověřenému zastupitelskému
úřadu, u něhož má být občanský průkaz převzat.

(4) Zjistí-li správní orgán příslušný k předání
občanského průkazu nebo, má-li být občanský prů-
kaz převzat u pověřeného zastupitelského úřadu,
správní orgán příslušný k vydání občanského prů-
kazu nezpůsobilost občanského průkazu k předání
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nebo nefunkčnost nosiče dat, v němž jsou uvede-
ny biometrické údaje, vyrozumí o této skutečnosti
ministerstvo a v součinnosti s ministerstvem zajis-
tí, s výjimkou občanského průkazu vydávaného ve
zrychleném režimu, výrobu nového občanského
průkazu. Ministerstvo předá nový občanský průkaz
správnímu orgánu příslušnému k předání občan-
ského průkazu nebo, má-li být občanský průkaz
převzat u pověřeného zastupitelského úřadu, správ-
nímu orgánu příslušnému k vydání občanského prů-
kazu.

Díl 3

Převzetí občanského průkazu

§ 25

Vyrozumění o možnosti převzetí
občanského průkazu

(1) Ministerstvo vyrozumí žadatele o vydání
občanského průkazu, který o to požádal v žádosti
o vydání občanského průkazu, že občanský průkaz
je připraven k převzetí.

(2) Ministerstvo vyrozumí žadatele o vydání
občanského průkazu způsobem uvedeným v žádosti
o vydání občanského průkazu.

§ 26

Správní orgán příslušný k předání
občanského průkazu

(1) Správním orgánem příslušnýmk předání ob-
čanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 30 dnů,
byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána
pověřenému úřadu, je pověřený úřad.

(2) Správnímorgánempříslušnýmk předání ob-
čanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 30 dnů,
byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána
pověřenému zastupitelskému úřadu, je

a) pověřený úřad, v jehož správním obvodu má
žadatel o vydání občanského průkazu místo
trvalého pobytu,

b) pověřený úřad, v jehož správním obvodu měl
žadatel o vydání občanského průkazu naposle-
dy místo trvalého pobytu, nemá-li žadatel místo
trvalého pobytu, nebo

c) Magistrát města Brna, neměl-li žadatel o vydání
občanského průkazu nikdy místo trvalého po-
bytu nebo nelze-li místo jeho trvalého pobytu
zjistit.

(3) Správním orgánem příslušnýmk předání ob-
čanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 120 dnů
je pověřený zastupitelský úřad, kterému byla podána
žádost o vydání občanského průkazu.

(4) Správnímorgánempříslušnýmk předání ob-
čanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 120 dnů,
byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána
pověřenému úřadu, je pověřený zastupitelský úřad.

(5) Správním orgánem příslušným k předání
občanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 5 pra-
covních dnů je pověřený úřad, kterému byla podána
žádost o vydání občanského průkazu, nebo minis-
terstvo.

(6) Správním orgánem příslušným k předání
občanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 24 ho-
din je ministerstvo.

§ 27

Způsob převzetí občanského průkazu

(1) Žadatel o vydání občanského průkazu je
povinen převzít občanský průkaz na pracovišti
správního orgánu příslušného k předání občanského
průkazu.

(2) Nemůže-li se žadatel o vydání občanského
průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě,
z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného
závažného důvodu dostavit k převzetí občanského
průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného
k předání občanského průkazu, správní orgán, v je-
hož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní
žadateli na základě jeho požadavku převzetí občan-
ského průkazu i mimo své pracoviště. V případě ob-
čanského průkazu, který má být vydán ve zrychle-
ném režimu, se jeho předání mimo pracoviště správ-
ního orgánu příslušného k předání občanského prů-
kazu provede ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání
žádosti o vydání občanského průkazu. Věta první
se nepoužije v případě převzetí občanského průkazu
u pověřeného zastupitelského úřadu.

(3) Nemůže-li se žadatel o vydání občanského
průkazu z důvodu podle odstavce 2 dostavit k pře-
vzetí občanského průkazu na pracoviště správního
orgánu příslušného k předání občanského průkazu,
může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocně-
nec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského prů-
kazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí
občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc
s úředně ověřeným podpisem žadatele.
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Postup při převzetí občanského průkazu

§ 28

Žadatel o vydání občanského průkazu je povi-
nen při převzetí občanského průkazu prokázat svou
totožnost. Věta první se nepoužije v případě, kdy
správní orgán příslušný k předání občanského prů-
kazu ověří totožnost žadatele pomocí občanského
průkazu připraveného k převzetí.

§ 29

(1) Správní orgán příslušný k předání občan-
ského průkazu zkontroluje při předání občanského
průkazu žadateli o vydání občanského průkazu, kte-
rý dosáhl věku 10 let, zda je občanský průkaz způ-
sobilý k předání, a ověří funkčnost nosiče dat. Pře-
dává-li občanský průkaz žadateli mladšímu 10 let,
zkontroluje, zda je občanský průkaz způsobilý
k předání, a ověří funkčnost nosiče dat, v němž jsou
uvedeny biometrické údaje. Věty první a druhá se
nepoužijí v případě převzetí občanského průkazu
mimo pracoviště správního orgánu příslušného
k předání občanského průkazu.

(2) Žadatel o vydání občanského průkazu,
který dosáhl věku 10 let, je povinen seznámit se s vý-
sledkem ověření funkčnosti nosiče dat, popřípadě
i kapacity nosiče dat. Žadatel mladší 10 let je povinen
seznámit se s výsledkem ověření funkčnosti nosiče
dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje. Věty
první a druhá se nepoužijí v případě převzetí občan-
ského průkazu mimo pracoviště správního orgánu
příslušného k předání občanského průkazu.

(3) Zjistí-li správní orgán příslušný k předání
občanského průkazu při předání občanského prů-
kazu žadateli o vydání občanského průkazu nezpů-
sobilost občanského průkazu k předání, vyrozumí
o této skutečnosti ministerstvo a v součinnosti s mi-
nisterstvem zajistí výrobu nového občanského prů-
kazu. Ministerstvo předá nový občanský průkaz
správnímu orgánu příslušnému k předání občan-
ského průkazu.

(4) Zjistí-li správní orgán příslušný k předání
občanského průkazu při předání občanského prů-
kazu žadateli o vydání občanského průkazu, který
dosáhl věku 10 let, že má občanský průkaz ne-
funkční nosič dat, a uvede-li žadatel, že potřebuje
používat občanský průkaz bezprostředně po jeho
vydání, správní orgán mu předá občanský průkaz,
jinak o takovém občanském průkazu vyrozumí mi-
nisterstvo a v součinnosti s ministerstvem zajistí

výrobu nového občanského průkazu. Věta první se
použije obdobně v případě zjištění, že občanský
průkaz, který je předáván žadateli mladšímu 10 let,
má nefunkční nosič dat, v němž jsou uvedeny bio-
metrické údaje.

(5) Zjistí-li správní orgán příslušný k předání
občanského průkazu při předání občanského prů-
kazu vydávaného ve zrychleném režimu žadateli
o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku
10 let, nezpůsobilost občanského průkazu k předání
nebo nefunkčnost nosiče dat, zvolí další postup po
dohodě s žadatelem. Věta první se použije obdobně
v případě zjištění, že občanský průkaz, který je pře-
dáván žadateli mladšímu 10 let, je nezpůsobilý
k předání nebo má nefunkční nosič dat, v němž jsou
uvedeny biometrické údaje.

§ 30

Žadatel o vydání občanského průkazu je povi-
nen při převzetí občanského průkazu podepsat digi-
talizovaným podpisem potvrzení o převzetí občan-
ského průkazu. Digitalizovaný podpis žadatele se
nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko
překonatelná překážka; správní orgán příslušný
k předání občanského průkazu uvede tuto skuteč-
nost v žádosti o vydání občanského průkazu.

§ 31

Žadatel o vydání občanského průkazu je povi-
nen při převzetí občanského průkazu odevzdat do-
savadní občanský průkaz. Správní orgán příslušný
k předání občanského průkazu odevzdaný občanský
průkaz znehodnotí. Požádá-li o to žadatel, správní
orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá;
to neplatí v případě padělaného nebo pozměněného
občanského průkazu. Nepožádá-li žadatel o pone-
chání znehodnoceného občanského průkazu, správní
orgán znehodnocený občanský průkaz zlikviduje.

§ 32

Žadatel o vydání občanského průkazu, který
dosáhl věku 15 let, má právo při převzetí občanského
průkazu za asistence úřední osoby provést aktivaci
nebo jinou správu dat pro elektronické využití ob-
čanského průkazu, která jsou v občanském průkazu
uložena z moci úřední (dále jen „státní data pro elek-
tronické využití občanského průkazu“). Věta první
se nepoužije v případě převzetí občanského průkazu
mimo pracoviště správního orgánu příslušného
k předání občanského průkazu a v případě, kdy ob-
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čanský průkaz přebírá za žadatele jiná osoba nebo
jeho zmocněnec.

HLAVA IV

PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU

§ 33

Doba platnosti občanského průkazu

Občanský průkaz platí

a) 1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která
dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky
nemožné pořídit otisky prstů rukou,

b) 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší
15 let,

c) 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která
dosáhla věku 15 let, do dovršení jejích 70 let,
nebo

d) 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která
dosáhla věku 70 let.

Skončení platnosti občanského průkazu

§ 34

(1) Platnost občanského průkazu skončí

a) uplynutím doby v něm uvedené,

b) ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo
nebezpečí zneužití,

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu,

d) ohlášením ukončení trvalého pobytu na území
České republiky,

e) pozbytím státního občanství České republiky,

f) úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhod-
nutí o prohlášení za mrtvého,

g) převzetím nového občanského průkazu, nebo

h) odevzdáním nalezeného občanského průkazu,
pokud jeho platnost neskončila podle písme-
ne b).

(2) Platnost občanského průkazu skončí uply-
nutím 45 dnů ode dne

a) ohlášení změny místa trvalého pobytu,

b) nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména,
popřípadě jmen, nebo příjmení,

c) nabytí právní moci rozhodnutí o změně rod-
ného čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu,
nebo

d) změny pohlaví.

(3) Platnost občanského průkazu, v němž je
uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném
partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne

a) uzavření manželství nebo vzniku registrova-
ného partnerství,

b) úmrtí manžela nebo partnera, nebo

c) nabytí právní moci rozhodnutí o

1. rozvodu manželství nebo zrušení registrova-
ného partnerství,

2. zdánlivosti manželství nebo neexistenci re-
gistrovaného partnerství,

3. prohlášení manželství nebo registrovaného
partnerství za neplatné, nebo

4. prohlášení manžela nebo partnera za mrtvé-
ho.

(4) Platnost občanského průkazu skončí dnem
nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti
občanského průkazu podle § 35 odst. 1 nebo 2.

§ 35

(1) Pověřený úřad, pověřený zastupitelský úřad
nebo ministerstvo rozhodne z moci úřední o skon-
čení platnosti občanského průkazu, pokud se skon-
čením platnosti souhlasí držitel občanského průkazu
a občanský průkaz je poškozen, obsahuje neopráv-
něně provedené změny nebo nesprávné údaje, s vý-
jimkou údaje podle § 36, nebo došlo k podstatné
změně podoby držitele občanského průkazu.

(2) Pokud držitel občanského průkazu se skon-
čením platnosti občanského průkazu nesouhlasí,
rozhodne z moci úřední o skončení platnosti občan-
ského průkazu z důvodu podle odstavce 1 pověřený
úřad, v jehož správním obvodu má držitel občan-
ského průkazu místo trvalého pobytu. Nemá-li drži-
tel občanského průkazu místo trvalého pobytu, roz-
hodne o skončení platnosti občanského průkazu
pověřený úřad, v jehož správním obvodu měl na-
posledy místo trvalého pobytu; neměl-li nikdy místo
trvalého pobytu nebo nelze-li místo jeho trvalého
pobytu zjistit, rozhodne o skončení platnosti občan-
ského průkazu Magistrát města Brna.

(3) Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí
podle odstavce 1 se pouze učiní záznam do spisu,
proti rozhodnutí se nelze odvolat. Odvolání proti
rozhodnutí podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.
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§ 36

Vyznačení změny skutečnosti mající vliv
na údaj uvedený v občanském průkazu

(1) Nastane-li u držitele občanského průkazu
změna skutečnosti mající vliv na údaj uvedený v ob-
čanském průkazu, oddělí se vyznačená část občan-
ského průkazu.

(2) Vyznačenou část občanského průkazu od-
dělí

a) orgán veřejné moci nebo orgán církve a nábo-
ženské společnosti, který je oprávněn k uzaví-
rání manželství, jde-li o změnu rodinného stavu
sňatkem,

b) matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení
o vstupu do registrovaného partnerství, jde-li
o vznik registrovaného partnerství,

c) pověřený úřad nebo matriční úřad, jde-li o

1. změnu jména, popřípadě jmen, nebo příjme-
ní,

2. změnu rodinného stavu zánikem manželství
z důvodu rozhodnutí o rozvodu manželství,
zdánlivosti manželství nebo prohlášení man-
želství za neplatné, z důvodu úmrtí jednoho
z manželů nebo z důvodu rozhodnutí o pro-
hlášení jednoho z manželů za mrtvého,

3. zánik registrovaného partnerství z důvodu
rozhodnutí o zrušení registrovaného part-
nerství, neexistenci registrovaného partner-
ství nebo prohlášení registrovaného partner-
ství za neplatné, z důvodu úmrtí jednoho
z partnerů nebo z důvodu rozhodnutí o pro-
hlášení jednoho z partnerů za mrtvého, nebo

4. změnu rodného čísla, nebo

d) obecní úřad, jde-li o změnu místa trvalého po-
bytu.

(3) Oddělení vyznačené části občanského prů-
kazu podle odstavce 1 se nepovažuje za poškození
nebo zničení občanského průkazu.

HLAVA V

NAKLÁDÁNÍ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM
A PŮSOBNOST A ÚKOLY ORGÁNŮ

VEŘEJNÉ MOCI NA ÚSEKU
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

§ 37

Práva a povinnosti držitele občanského průkazu

(1) Držitel občanského průkazu, který dosáhl

věku 15 let, má právo na elektronické využití občan-
ského průkazu.

(2) Držitel občanského průkazu, který dosáhl
věku 15 let, má právo za asistence úřední osoby po-
věřeného úřadu nebo pověřeného zastupitelského
úřadu provést aktivaci nebo jinou správu státních
dat pro elektronické využití občanského průkazu,
pokud tak neučinil při převzetí občanského průkazu.
Právo podle věty první nemá osoba, která jedná za
držitele občanského průkazu, nebo jeho zmocněnec.

(3) Držitel občanského průkazu má právo na
vydání nového občanského průkazu v případě ne-
správnosti údajů uvedených v občanském průkazu
nebo nefunkčnosti nosiče dat.

(4) Držitel občanského průkazu má právo na
zablokování státních dat pro elektronické využití
občanského průkazu, která jsou potřebná pro jeho
elektronickou identifikaci a autentizaci.

(5) Držitel občanského průkazu je povinen

a) chránit občanský průkaz s přihlédnutím ke
všem okolnostem a poměrům před poškozením,
zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím
zneužití,

b) ohlásit neprodleně pověřenému úřadu nebo, po-
kud u něj současně podá žádost o vydání ob-
čanského průkazu ve zrychleném režimu, mi-
nisterstvu poškození, zničení nebo nebezpečí
zneužití občanského průkazu, k němuž došlo
na území České republiky, s výjimkou nebez-
pečí zneužití dat pro elektronické využití ob-
čanského průkazu,

c) ohlásit neprodleně pověřenému úřadu, Policii
České republiky (dále jen „policie“) nebo, po-
kud u něj současně podá žádost o vydání ob-
čanského průkazu ve zrychleném režimu, mi-
nisterstvu ztrátu nebo odcizení občanského
průkazu, k němuž došlo na území České re-
publiky,

d) ohlásit neprodleně pověřenému zastupitelskému
úřadu poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo
nebezpečí zneužití občanského průkazu, k ně-
muž došlo v zahraničí, s výjimkou nebezpečí
zneužití dat pro elektronické využití občan-
ského průkazu,

e) odevzdat nebo, má-li zájem si občanský průkaz
ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný
občanský průkaz, předložit k znehodnocení po-
věřenému úřadu nebo pověřenému zastupitel-
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skému úřadu občanský průkaz, a to do 15 dnů
ode dne skončení jeho platnosti, a

f) odevzdat neprodleně k znehodnocení pověře-
nému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřa-
du nebo policii občanský průkaz, který ohlásil
jako ztracený nebo odcizený a který po ohlá-
šení nalezl, nebo, má-li zájem si tento občanský
průkaz ponechat a nejde-li o padělaný nebo
pozměněný občanský průkaz, jej předložit ne-
prodleně k znehodnocení pověřenému úřadu
nebo pověřenému zastupitelskému úřadu.

(6) Držitel občanského průkazu je povinen
ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo ne-
bezpečí zneužití občanského průkazu, s výjimkou
nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití ob-
čanského průkazu, osobně, prostřednictvím své da-
tové schránky nebo na adresu elektronické pošty pří-
slušného správního orgánu.

(7) Držitel občanského průkazu může ohlásit
ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského
průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro
elektronické využití občanského průkazu, rovněž
prostřednictvím elektronické aplikace pro ohlašování
ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského
průkazu.

(8) Za držitele občanského průkazu může po-
škození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí
zneužití občanského průkazu ohlásit jeho zmocně-
nec, kterému držitel občanského průkazu udělil k to-
muto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ově-
řeným podpisem.

§ 38

Povinnosti jiných osob

(1) Každý, kdo nalezne občanský průkaz vy-
daný jiné osobě, je povinen jej neprodleně odevzdat
pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému
úřadu nebo policii.

(2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz
vydaný osobě, která zemřela nebo byla prohlášena
za mrtvou, který není úředně znehodnocen, je povi-
nen jej neprodleně odevzdat pověřenému úřadu
nebo pověřenému zastupitelskému úřadu.

(3) Každý, kdo je oprávněn k uložení dat podle
§ 5 odst. 4 v občanském průkazu, je povinen při
ukládání dat zkontrolovat funkčnost nosiče dat
a správnost uložených dat a o kontrole vydat držiteli
občanského průkazu písemné potvrzení. Věta první
se nepoužije v případě držitele občanského průkazu.

§ 39

Nedovolené nakládání s občanským průkazem

Zakazuje se

a) odebírat občanský průkaz při vstupu do objek-
tů nebo na pozemky,

b) přijímat občanský průkaz jako zástavu,

c) pořizovat kopii občanského průkazu bez sou-
hlasu držitele občanského průkazu,

d) zpracovávat údaje uvedené v občanském prů-
kazu a data pro elektronické využití občan-
ského průkazu bez souhlasu držitele občan-
ského průkazu; část věty před středníkem se
nepoužije pro nahlédnutí do občanského prů-
kazu v souvislosti s ověřováním totožnosti,
které vyžaduje nebo umožňuje právní předpis, a

e) provádět v občanském průkazu zápisy, změny
nebo opravy, s výjimkou uložení dat podle § 5
odst. 3 nebo 4.

§ 40

Omezení využití biometrických údajů

Biometrické údaje uvedené v nosiči dat lze po-
užít pouze pro účely ověření pravosti občanského
průkazu a totožnosti držitele občanského průkazu
při překračování státních hranic. Tímto postupem
nejsou dotčeny pravomoci orgánů jiných členských
států Evropské unie nebo orgánů Evropské unie.

§ 41

Působnost a úkoly orgánů veřejné moci
na úseku občanských průkazů

(1) Ministerstvo

a) je kontaktním místem k provádění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1157,

b) spolupracuje v případě potřeby s informačními
a asistenčními službami na úrovni Evropské
unie,

c) vede seznam orgánů, které mají přístup k biome-
trickým údajům uvedeným v nosiči dat, a před-
kládá každoročně tento seznam Evropské ko-
misi,

d) kontroluje výkon působnosti pověřených úřadů
na úseku občanských průkazů,

e) spravuje elektronickou aplikaci pro správu dat
pro elektronické využití občanského průkazu
držitelem občanského průkazu,
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f) spravuje elektronickou aplikaci pro ohlašování
ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občan-
ského průkazu,

g) spravuje elektronickou aplikaci pro elektronic-
kou identifikaci a autentizaci držitele občan-
ského průkazu pomocí státních dat pro elektro-
nické využití občanského průkazu, která jsou
potřebná pro elektronickou identifikaci a auten-
tizaci,

h) poskytne na základě požadavku držitele občan-
ského průkazu součinnost při správě státních
dat pro elektronické využití občanského prů-
kazu,

i) zveřejní na svých internetových stránkách elek-
tronický formulář pro podání žádosti o poskyt-
nutí údajů o držiteli občanského průkazu, které
jsou o něm vedeny v evidenci občanských prů-
kazů, a elektronický formulář pro podání žá-
dosti o poskytnutí digitálního zpracování podo-
by držitele občanského průkazu po jeho úmrtí,

j) vyrozumí držitele občanského průkazu, jehož
telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní
síť nebo adresa elektronické pošty jsou vedeny
v registru obyvatel, nebo který má zpřístupněnu
datovou schránku, 60 dnů před skončením plat-
nosti občanského průkazu z důvodu podle § 34
odst. 1 písm. a) textovou zprávou, prostřednic-
tvím elektronické pošty nebo prostřednictvím
datové schránky o skončení platnosti jeho ob-
čanského průkazu,

k) zadrží neplatný občanský průkaz nebo občan-
ský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to,
že se stane neplatným na základě rozhodnutí
podle § 35 odst. 1 nebo 2, a vystaví osobě, které
občanský průkaz zadrželo, potvrzení o tomto
zadržení, které obsahuje datum a důvod za-
držení, a

l) zašle nalezený nebo zadržený občanský průkaz,
u něhož lze mít pochybnosti o jeho pravosti,
policii k dalšímu opatření spolu s informací
o zjištěných skutečnostech.

(2) Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní na
svých internetových stránkách seznam pověřených
zastupitelských úřadů.

(3) Pověřený úřad nebo pověřený zastupitelský
úřad

a) ověří na základě požadavku držitele občan-
ského průkazu funkčnost nosiče dat, v němž

jsou uvedeny biometrické údaje, a správnost
uvedení biometrických údajů v nosiči dat,

b) ověří na základě požadavku držitele občan-
ského průkazu funkčnost, obsah a volnou ka-
pacitu nosiče dat, na který se na žádost držitele
občanského průkazu uloží data pro elektro-
nické využití občanského průkazu nebo na
který může tato data uložit sám držitel občan-
ského průkazu,

c) poskytne na základě požadavku držitele občan-
ského průkazu součinnost při správě státních
dat pro elektronické využití občanského prů-
kazu,

d) zadrží neplatný občanský průkaz nebo občan-
ský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že
se stane neplatným na základě rozhodnutí podle
§ 35 odst. 1 nebo 2, a vystaví osobě, které ob-
čanský průkaz zadržel, potvrzení o tomto za-
držení, které obsahuje datum a důvod zadržení,

e) zlikviduje zadržený neplatný občanský prů-
kaz a

f) zašle nalezený nebo zadržený občanský průkaz,
u něhož lze mít pochybnosti o jeho pravosti,
policii k dalšímu opatření spolu s informací
o zjištěných skutečnostech.

(4) Pověřený úřad přijímá prohlášení držitele
občanského průkazu, kterým zakazuje poskytnutí
digitálního zpracování své podoby vedené v evidenci
občanských průkazů podle § 61 nebo tento zákaz
odvolává.

(5) Policie

a) zadrží neplatný občanský průkaz nebo občan-
ský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že
se stane neplatným na základě rozhodnutí podle
§ 35 odst. 1 nebo 2, vystaví osobě, které občan-
ský průkaz zadržela, potvrzení o tomto za-
držení, které obsahuje datum a důvod zadržení,
a zadržený občanský průkaz zašle

1. pověřenému úřadu, v jehož správním obvo-
du má držitel občanského průkazu místo
trvalého pobytu,

2. pověřenému úřadu, v jehož správním obvo-
du měl držitel občanského průkazu naposle-
dy místo trvalého pobytu, nemá-li držitel
občanského průkazu místo trvalého pobytu,
nebo

3. Magistrátu města Brna, neměl-li držitel ob-
čanského průkazu nikdy místo trvalého po-
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bytu nebo nelze-li místo jeho trvalého po-
bytu zjistit,

b) zašle nalezený občanský průkaz příslušnému
správnímu orgánu podle písmene a) a

c) v případě, že lze mít pochybnost o pravosti za-
sílaného občanského průkazu, na tuto pochyb-
nost upozorní příslušný správní orgán podle
písmene a).

(6) Správa základních registrů

a) zajišťuje elektronickou identifikaci a autentizaci
držitele občanského průkazu pomocí státních
dat pro elektronické využití občanského prů-
kazu, která jsou potřebná pro elektronickou
identifikaci a autentizaci, a

b) zablokuje na základě telefonické žádosti držitele
občanského průkazu a po ověření jeho totož-
nosti státní data pro elektronické využití občan-
ského průkazu, která jsou potřebná pro elektro-
nickou identifikaci a autentizaci; ustanovení zá-
kona upravujícího elektronickou identifikaci se
na ověření totožnosti nepoužijí.

ČÁST TŘETÍ

DOČASNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ

§ 42

Úvodní ustanovení

Nestanoví-li se v této části jinak, použijí se na
dočasný občanský průkaz ustanovení částí druhé,
páté a šesté.

§ 43

Důvody pro vydání
dočasného občanského průkazu

(1) Dočasný občanský průkaz je občanský prů-
kaz, který se vydá

a) z důvodu technické závady na zařízení zabez-
pečujícím zpracování a přenos dat potřebných
k vydání občanského průkazu podle části druhé
nebo na výrobní technologii potřebné k vydání
občanského průkazu podle části druhé, která
trvá déle než 7 dnů, nebo

b) v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimo-
řádné události, kdy nelze vydat občanský prů-
kaz podle části druhé.

(2) Dočasný občanský průkaz se vydá rovněž
na žádost osoby, která nabyla státní občanství České

republiky prohlášením nebo udělením, pokud o něj
požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občan-
ství České republiky prohlášením nebo udělením.

(3) Ministerstvo, pověřený úřad a pověřený za-
stupitelský úřad zveřejní na své úřední desce, pokud
ji zřizuje, informaci o tom, že občanský průkaz
podle části druhé nelze vydat z důvodu podle od-
stavce 1.

§ 44

Vlastnosti a náležitosti
dočasného občanského průkazu

(1) Dočasný občanský průkaz není prostřed-
kem pro uložení nebo užití dat pro elektronické vy-
užití občanského průkazu.

(2) Podpis a biometrické údaje osoby, jíž je do-
časný občanský průkaz vydán, se v dočasném ob-
čanském průkazu neuvedou.

(3) Údaje se v dočasném občanském průkazu
uvedou pouze v podobě bezprostředně čitelné nebo
vnímatelné člověkem.

§ 45

Správní orgán příslušný k přijetí žádosti
o vydání dočasného občanského průkazu

Správním orgánem příslušným k přijetí žádosti
o vydání dočasného občanského průkazu je pově-
řený úřad.

§ 46

Způsob podání žádosti o vydání
dočasného občanského průkazu

Žadatel o vydání dočasného občanského prů-
kazu je povinen podat žádost o vydání dočasného
občanského průkazu v listinné podobě na pracovišti
správního orgánu příslušného k přijetí žádosti. Po-
dává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při
podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele.
K žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží.

§ 47

Postup při podání žádosti
o vydání dočasného občanského průkazu

(1) Žadatel o vydání dočasného občanského
průkazu je povinen při podání žádosti o vydání do-
časného občanského průkazu předložit 2 stejné foto-
grafie, které zobrazují jeho podobu.
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(2) Žadatel o vydání dočasného občanského
průkazu je povinen žádost o vydání dočasného ob-
čanského průkazu zkontrolovat a podepsat ji vlast-
noručním podpisem. Vlastnoručním podpisem se ro-
zumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření
vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popří-
padě pouze příjmení. Vlastnoruční podpis žadatele
se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání
těžko překonatelná překážka; správní orgán přísluš-
ný k přijetí žádosti uvede tuto skutečnost v žádosti.

(3) Žadatel o vydání dočasného občanského
průkazu nemá při podání žádosti o vydání dočas-
ného občanského průkazu právo požadovat, aby
byl vyrozuměn o možnosti převzetí dočasného ob-
čanského průkazu u správního orgánu příslušného
k předání dočasného občanského průkazu.

§ 48

Uchování žádosti o vydání
dočasného občanského průkazu

Správní orgán příslušný k přijetí žádosti o vy-
dání dočasného občanského průkazu uchová žádost
po dobu 10 let ode dne jejího podání.

§ 49

Správní orgán příslušný k vydání
dočasného občanského průkazu

Správním orgánem příslušným k vydání dočas-
ného občanského průkazu je pověřený úřad, kte-
rému byla podána žádost o vydání dočasného ob-
čanského průkazu.

§ 50

Lhůta pro vydání dočasného občanského průkazu

Dočasný občanský průkaz se vydá ve lhůtě do
5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání
dočasného občanského průkazu.

§ 51

Správní orgán příslušný k předání
dočasného občanského průkazu

Správním orgánem příslušným k předání dočas-
ného občanského průkazu je pověřený úřad, kte-
rému byla podána žádost o vydání dočasného ob-
čanského průkazu.

§ 52

Postup při převzetí
dočasného občanského průkazu

Žadatel o vydání dočasného občanského prů-
kazu je povinen při převzetí dočasného občanské-
ho průkazu podepsat vlastnoručním podpisem po-
tvrzení o převzetí dočasného občanského průkazu.
Vlastnoruční podpis žadatele se nevyžaduje, pokud
mu v jeho provedení brání těžko překonatelná pře-
kážka; správní orgán příslušný k předání dočasného
občanského průkazu uvede tuto skutečnost v po-
tvrzení.

§ 53

Platnost dočasného občanského průkazu

Dočasný občanský průkaz platí

a) 5 měsíců ode dne vydání, je-li vydán z důvodu
podle § 43 odst. 1, nebo

b) 2 měsíce ode dne vydání, je-li vydán z důvodu
podle § 43 odst. 2.

ČÁST ČTVRTÁ

EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

HLAVA I

EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
A JEJÍ OBSAH

Evidence občanských průkazů

§ 54

(1) Evidence občanských průkazů je informač-
ním systémem veřejné správy, který obsahuje údaje
o držitelích občanských průkazů, údaje o občan-
ských průkazech a údaje související s právy, povin-
nostmi a působností na úseku občanských průkazů.

(2) Správcem evidence občanských průkazů je
ministerstvo.

(3) Evidence občanských průkazů je neveřej-
nou evidencí.

§ 55

(1) Evidence občanských průkazů plní ve vzta-
hu k dokumentům v ní vedeným úlohu elektronic-
kého systému spisové služby podle zákona upravu-
jícího archivnictví a spisovou službu.

(2) Národní standard pro elektronické systémy
spisové služby se na evidenci občanských průkazů
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nepoužije; to neplatí v případě transakčního proto-
kolu.

(3) Evidence občanských průkazů musí umož-
ňovat

a) předávání dat ve výstupním datovém formátu
podle zákona upravujícího archivnictví a spiso-
vou službu a

b) označení dokumentu v ní vedeném spisovým
znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou
podle spisového a skartačního plánu.

(4) Číslo žádosti o vydání občanského průkazu
se považuje za spisovou značku.

§ 56

Obsah evidence občanských průkazů

(1) V evidenci občanských průkazů se o držiteli
občanského průkazu vedou

a) agendový identifikátor fyzické osoby pro agen-
du občanských průkazů,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená
podoba druhého jména nebo složeného pří-
jmení, pokud jsou uvedeny v občanském prů-
kazu,

c) pohlaví,

d) státní občanství,

e) datum narození,

f) místo a okres narození podle stavu ke dni po-
dání žádosti o vydání občanského průkazu;
u osoby, která se narodila v cizině, místo a stát,
kde se narodila,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně označení
tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto
označen v informačním systému evidence oby-
vatel, počátek trvalého pobytu, popřípadě da-
tum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území Čes-
ké republiky,

h) rodinný stav nebo údaj o registrovaném part-
nerství, pokud jsou uvedeny v občanském prů-
kazu,

i) digitální zpracování podoby a podpisu uvedené
v občanském průkazu, popřípadě důvod nepo-
řízení podpisu,

j) rodné číslo,

k) datum úmrtí, nebo, je-li vydáno rozhodnutí
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhod-
nutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den,

který osoba prohlášená za mrtvou nepřežila,
a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

l) datum nabytí právní moci rozhodnutí o omezení
svéprávnosti nebo o zrušení omezení svépráv-
nosti,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum na-
rození nebo název a sídlo opatrovníka a datum
nabytí právní moci rozhodnutí o jmenování
opatrovníkem,

n) typ datové schránky a identifikátor datové
schránky, je-li tato datová schránka zpřístup-
něna,

o) biometrické údaje,

p) digitalizovaný podpis pořízený při převzetí ob-
čanského průkazu, popřípadě důvod nepořízení
digitalizovaného podpisu, a

q) zákaz poskytnutí digitálního zpracování podo-
by po jeho úmrtí.

(2) V evidenci občanských průkazů se o občan-
ském průkazu vedou

a) číslo, popřípadě série,

b) datum vydání,

c) datum převzetí,

d) datum skončení platnosti,

e) označení správního orgánu, který jej vydal,

f) údaje o nosiči dat a

g) data pro jeho elektronické využití nebo údaje
o těchto datech.

(3) V evidenci občanských průkazů se o neplat-
ném občanském průkazu vedou

a) číslo, popřípadě série,

b) datum skutečného skončení platnosti,

c) důvod skončení platnosti a

d) datum znehodnocení a údaj o jeho ponechání
nebo odevzdání.

(4) V evidenci občanských průkazů se dále ve-
dou

a) číslo žádosti o vydání občanského průkazu,

b) žádost o vydání občanského průkazu v elektro-
nické podobě,

c) údaje potřebné pro vyrozumění o možnosti pře-
vzetí občanského průkazu u správního orgánu
příslušného k předání občanského průkazu, po-
kud je žadatel o vydání občanského průkazu
uvedl v žádosti o vydání občanského průkazu,
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d) záznam o skončení platnosti občanského prů-
kazu v elektronické podobě,

e) ohlášení poškození, zničení, ztráty, odcizení
nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu,
s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektro-
nické využití občanského průkazu, v elektro-
nické podobě a

f) poznámky k předání občanského průkazu.

(5) V evidenci občanských průkazů se jako pro-
vozní údaje vedou alespoň záznamy o využití údajů
vedených v evidenci občanských průkazů, které ob-
sahují

a) uživatelské jméno fyzické osoby, která je nosi-
telem role podle zákona upravujícího základní
registry, a označení subjektu, který údaje vy-
užil,

b) agendový identifikátor fyzické osoby, jejíž úda-
je byly využity, pro agendu občanských prů-
kazů,

c) výčet údajů, které byly využity,

d) datum a čas využití údajů a

e) důvod a konkrétní účel využití údajů.

§ 57

Doba vedení údajů v evidenci občanských průkazů

(1) Údaje se v evidenci občanských průkazů ve-
dou po dobu 15 let ode dne skončení platnosti ob-
čanského průkazu, s výjimkou údajů podle § 56
odst. 1 písm. a) a § 56 odst. 2 písm. a), které se v evi-
denci občanských průkazů vedou po dobu 75 let ode
dne úmrtí držitele občanského průkazu.

(2) Údaj podle § 56 odst. 2 písm. g) se v evi-
denci občanských průkazů vede výlučně po dobu
od jeho pořízení do doby jeho zápisu do registru
obyvatel.

(3) Údaje podle § 56 odst. 1 písm. o) se v evi-
denci občanských průkazů vedou výlučně po dobu
od jejich pořízení do doby převzetí občanského prů-
kazu žadatelem o vydání občanského průkazu, nej-
déle však do uplynutí 90 dnů ode dne vydání ob-
čanského průkazu.

(4) Údaje podle § 56 odst. 4 písm. c) se v evi-
denci občanských průkazů vedou výlučně po dobu
od jejich pořízení do uplynutí 90 dnů ode dne vydání
občanského průkazu.

§ 58

Zapisovatel údajů vedených v evidenci
občanských průkazů

(1) Zapisovatelem údajů vedených v evidenci
občanských průkazů je ministerstvo.

(2) Zapisovatelem údajů vedených v evidenci
občanských průkazů, s výjimkou údajů podle § 56
odst. 5, je rovněž pověřený úřad.

(3) Zapisovatelem údajů vedených v evidenci
občanských průkazů podle § 56 odst. 1 písm. p),
§ 56 odst. 2 písm. c) a d), § 56 odst. 3 a § 56 odst. 4
písm. d) až f) je rovněž pověřený zastupitelský úřad.

(4) Zapisovatelem čísla, popřípadě série občan-
ského průkazu, který jí byl ohlášen jako ztracený
nebo odcizený, a data skončení jeho platnosti, je po-
licie.

(5) Zapisovatel údajů vedených v evidenci ob-
čanských průkazů zapíše údaj do evidence občan-
ských průkazů nebo jeho změnu neprodleně poté,
co se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou
údaj popisuje, dozví.

HLAVA II

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ
Z EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Poskytování údajů o držiteli občanského průkazu

§ 59

(1) Pověřený úřad nebo ministerstvo poskytne
na písemnou žádost držitele občanského průka-
zu údaje, které se o něm vedou v evidenci občan-
ských průkazů, s výjimkou údajů podle § 56 odst. 1
písm. a) a o).

(2) Pověřený úřad nebo ministerstvo poskytne
údaje podle § 56 odst. 5 písm. a), c) a e) za období
posledních 2 let předcházejících dni podání žádosti
o poskytnutí údajů.

§ 60

(1) Žádost o poskytnutí údajů lze podat rovněž
na elektronickém formuláři podle § 41 odst. 1
písm. i).

(2) Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat
kromě obecných náležitostí podání podle správního
řádu

a) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu nebo
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cestovního dokladu, včetně cestovního dokla-
du vydaného cizozemským orgánem, žadatele
o poskytnutí údajů a

b) rozsah požadovaných údajů.

(3) Podává-li za držitele občanského průkazu
žádost o poskytnutí údajů jiná osoba, uvede v žádosti
rovněž číslo, popřípadě sérii svého občanského prů-
kazu nebo cestovního dokladu, včetně cestovního
dokladu vydaného cizozemským orgánem.

(4) Podává-li za držitele občanského průkazu
žádost o poskytnutí údajů zmocněnec, je povinen
předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným
podpisem držitele občanského průkazu.

(5) Žadatel o poskytnutí údajů, který podává
žádost o poskytnutí údajů osobně na pracovišti
pověřeného úřadu nebo ministerstva, je povinen ji
podepsat před úřední osobou pověřeného úřadu
nebo ministerstva vlastnoručním podpisem a sou-
časně prokázat svou totožnost občanským průkazem
nebo cestovním dokladem, včetně cestovního dokla-
du vydaného cizozemským orgánem.

(6) Žádost o poskytnutí údajů, kterou žadatel
o poskytnutí údajů podává prostřednictvím držitele
poštovní licence, musí být opatřena úředně ověře-
ným podpisem žadatele.

(7) Požaduje-li žadatel o poskytnutí údajů, aby
mu byly požadované údaje zaslány do vlastních ru-
kou nebo do datové schránky anebo aby mu byly
požadované údaje poskytnuty na technickém nosiči
dat, je povinen uvést způsob poskytnutí údajů v žá-
dosti o poskytnutí údajů. Neuvede-li žadatel způsob
poskytnutí údajů, poskytnou se mu požadované
údaje způsobem, jakým podal žádost.

(8) Nesplňuje-li žádost o poskytnutí údajů po-
žadavky podle odstavců 2 až 6, pověřený úřad nebo
ministerstvo údaje neposkytne a o této skutečnosti
žadatele o poskytnutí údajů vyrozumí.

Poskytování digitálního zpracování podoby
držitele občanského průkazu po jeho úmrtí

§ 61

Ministerstvo poskytne na písemnou žádost oso-
by, která je rodičem, prarodičem, sourozencem, dí-
tětem, vnoučetem, manželem nebo partnerem podle
zákona o registrovaném partnerství držitele občan-
ského průkazu, který zemřel, digitální zpracování
podoby tohoto držitele občanského průkazu vedené
v evidenci občanských průkazů, ledaže takové po-
skytnutí za svého života zakázal.

§ 62

(1) Žádost o poskytnutí digitálního zpracování
podoby lze podat rovněž na elektronickém formuláři
podle § 41 odst. 1 písm. i).

(2) Žádost o poskytnutí digitálního zpracování
podoby musí obsahovat kromě obecných náležitostí
podání podle správního řádu

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, o je-
jíž digitální zpracování podoby se žádá,

b) datum narození osoby, o jejíž digitální zpraco-
vání podoby se žádá,

c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu nebo
cestovního dokladu, včetně cestovního dokla-
du vydaného cizozemským orgánem, žadatele
o poskytnutí digitálního zpracování podoby a

d) údaj o vztahu žadatele o poskytnutí digitálního
zpracování podoby k osobě, o jejíž digitální
zpracování podoby se žádá.

(3) Žadatel o poskytnutí digitálního zpracování
podoby, který podává žádost o poskytnutí digitál-
ního zpracování podoby osobně na pracovišti mi-
nisterstva, je povinen ji podepsat před úřední oso-
bou ministerstva vlastnoručním podpisem a současně
prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo
cestovním dokladem, včetně cestovního dokladu vy-
daného cizozemským orgánem.

(4) Žádost o poskytnutí digitálního zpracování
podoby, kterou žadatel o poskytnutí digitálního
zpracování podoby podává prostřednictvím držitele
poštovní licence, musí být opatřena úředně ověře-
ným podpisem žadatele.

(5) Požaduje-li žadatel o poskytnutí digitálního
zpracování podoby, aby mu bylo digitální zpraco-
vání podoby zasláno do vlastních rukou nebo do
datové schránky anebo aby mu bylo digitální zpra-
cování podoby poskytnuto na technickém nosiči dat,
je povinen uvést způsob poskytnutí digitálního zpra-
cování podoby v žádosti o poskytnutí digitálního
zpracování podoby. Neuvede-li žadatel způsob po-
skytnutí digitálního zpracování podoby, poskytne se
mu digitální zpracování podoby způsobem, jakým
podal žádost.

(6) Nesplňuje-li žádost o poskytnutí digitál-
ního zpracování podoby požadavky podle odstav-
ců 2 až 4 nebo zakázala-li osoba, o jejíž digitální
zpracování podoby se žádá, za svého života takové
poskytnutí, ministerstvo digitální zpracování podo-
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by neposkytne a o této skutečnosti žadatele o poskyt-
nutí digitálního zpracování podoby vyrozumí.

§ 63

Poskytování údajů jiným subjektům

(1) Správce evidence občanských průkazů po-
skytne údaje vedené v evidenci občanských průkazů
jinému subjektu za podmínek a v rozsahu stanove-
ných jiným právním předpisem nebo na jeho zá-
kladě.

(2) Správce evidence občanských průkazů ne-
poskytne agendový identifikátor fyzické osoby pro
agendu občanských průkazů.

(3) Ministerstvo může zveřejnit údaje vedené
o neplatných občanských průkazech v evidenci ob-
čanských průkazů na svých internetových stránkách.

§ 64

Poskytování údajů s využitím prostředku
pro elektronickou identifikaci

(1) Oprávnění osoby, o které se vedou údaje
v evidenci občanských průkazů, obstarat si s využi-
tím prostředku pro elektronickou identifikaci vyda-
ného v rámci kvalifikovaného systému elektronické
identifikace výpis ze zápisu vedeného o této osobě
v elektronické podobě v evidenci občanských prů-
kazů nebo potvrzení o tom, že určitý údaj o této
osobě není v evidenci občanských průkazů veden,
podle zákona upravujícího informační systémy ve-
řejné správy, není § 59, 60 a § 63 odst. 1 dotčeno.

(2) Odstavec 1 se použije obdobně na opráv-
nění osoby, o které se vedou údaje v evidenci ob-
čanských průkazů, poskytnout jinému subjektu s vy-
užitím prostředku pro elektronickou identifikaci vy-
daného v rámci kvalifikovaného systému elektro-
nické identifikace výpis ze zápisu vedeného o této
osobě v elektronické podobě v evidenci občanských
průkazů nebo potvrzení o tom, že určitý údaj o této
osobě není v evidenci občanských průkazů veden,
anebo údaje vedené o ní v evidenci občanských prů-
kazů podle zákona upravujícího informační systémy
veřejné správy.

ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

§ 65

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije
občanský průkaz,

b) poruší zákaz odebírat občanský průkaz při
vstupu do objektů nebo na pozemky podle
§ 39 písm. a),

c) poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zá-
stavu podle § 39 písm. b),

d) poruší zákaz pořizovat kopii občanského prů-
kazu bez souhlasu držitele občanského průkazu
podle § 39 písm. c), nebo

e) poruší zákaz provádět v občanském průkazu
zápisy, změny nebo opravy podle § 39 písm. e).

(2) Osoba, která má povinnost mít občanský
průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vy-
dání občanského průkazu ve lhůtě podle § 11 nebo si
občanský průkaz nepřevezme.

(3) Držitel občanského průkazu, osoba podle
§ 67, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osoba
podle § 68, která jedná za osobu, která dosáhla věku
15 let, se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost chránit občanský průkaz po-

dle § 37 odst. 5 písm. a), nebo

b) neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz
ke znehodnocení podle § 31 nebo § 37 odst. 5
písm. e) nebo f).

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
nebo 3, nebo

b) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

§ 66

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
pověřený úřad.

(2) Místně příslušným k projednání přestup-
ku je

a) pověřený úřad, v jehož správním obvodu má
pachatel přestupku místo trvalého pobytu,

b) pověřený úřad, v jehož správním obvodu měl
pachatel přestupku naposledy místo trvalého
pobytu, nemá-li pachatel přestupku místo trva-
lého pobytu, nebo

c) Magistrát města Brna, neměl-li pachatel pře-
stupku nikdy místo trvalého pobytu nebo ne-
lze-li místo jeho trvalého pobytu zjistit.

(3) Přestupky podle § 65 odst. 1 písm. a) a § 65
odst. 2 a 3 může příkazem na místě projednat rovněž
pověřený úřad, pověřený zastupitelský úřad nebo
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ministerstvo, kterému žadatel o vydání občanského
průkazu podal žádost o vydání občanského průkazu.
Projednal-li pověřený úřad, pověřený zastupitelský
úřad nebo ministerstvo přestupek příkazem na místě
podle věty první, oznámí tuto skutečnost pověře-
nému úřadu místně příslušnému k řízení o přestupku
podle odstavce 2.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ
A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 67

Jednání za osobu mladší 15 let

(1) Za osobu mladší 15 let jedná při postupech
podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti
podle tohoto zákona její zákonný zástupce.

(2) Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník
nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svě-
řena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče
osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umís-
těna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, jedná při postupech podle tohoto zákona
a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona
poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla
osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel za-
řízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

§ 68

Jednání za osobu, která dosáhla věku 15 let

(1) Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které
byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdra-
votní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může
jednat při postupech podle tohoto zákona a vyko-
návat práva a povinnosti podle tohoto zákona ten-
to opatrovník. Opatrovník může jednat podle vě-
ty první, pouze umožňuje-li to rozsah jeho působ-
nosti.

(2) Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které
brání duševní porucha samostatně právně jednat,
může jednat při postupech podle tohoto zákona a vy-
konávat práva a povinnosti podle tohoto zákona člen
domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schvá-
leno příslušným orgánem veřejné moci.

§ 69

Povinnost mlčenlivosti

(1) Státní zaměstnanci vykonávající státní služ-
bu na služebních místech v ministerstvu, Správě zá-
kladních registrů nebo pověřeném zastupitelském
úřadu, zaměstnanci České republiky zařazení k vý-
konu práce v ministerstvu, Správě základních regis-
trů nebo pověřeném zastupitelském úřadu, přísluš-
níci policie nebo zaměstnanci vykonávající práci
v policii, zaměstnanci vykonávající práci v pověřeném
úřadu, jakož i osoby, které zabezpečují výrobu ob-
čanských průkazů, jsou povinni zachovávat mlčenli-
vost o skutečnostech, se kterými se seznámili při své
činnosti v souvislosti s prováděním zákona nebo
v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost jim trvá
i po skončení služebního poměru, pracovněprávního
vztahu nebo jiného právního vztahu.

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 mohou být
zproštěny povinnosti mlčenlivosti pouze tím, v jehož
zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením
rozsahu a účelu. Větou první není dotčena oznamo-
vací povinnost podle jiného právního předpisu.

§ 70

Přenesená působnost

Působnost stanovená tímto zákonem pověře-
nému úřadu nebo Magistrátu města Brna je výkonem
přenesené působnosti.

§ 71

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) vzor občanského průkazu,

b) data pro elektronické využití občanského prů-
kazu,

c) údaje podle § 6 odst. 1, které se v občanském
průkazu uvedou rovněž ve strojově čitelné po-
době v nosiči dat,

d) způsob uvedení údajů podle § 6 odst. 2 v občan-
ském průkazu,

e) nosiče dat, jimiž se občanský průkaz opatří, po-
žadavky na ně, data podle písmene b), která se
uloží v jednotlivých nosičích dat, údaje podle
písmene c) a údaje podle písmene d), u kterých
bude stanoveno jejich uvedení v občanském
průkazu ve strojově čitelné podobě v nosiči
dat, které se uvedou v jednotlivých nosičích dat,
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f) pravidla uvedení, uložení, správy, využití a vý-
mazu údajů a dat v nosiči dat,

g) vzor formuláře pro podání žádosti o vydání ob-
čanského průkazu,

h) způsob vyrozumění o možnosti převzetí občan-
ského průkazu u správního orgánu příslušného
k předání občanského průkazu a kontaktní úda-
je, které jsou nezbytné pro využití tohoto způ-
sobu vyrozumění,

i) technické podmínky a postup při pořízení
a zpracování biometrických údajů,

j) požadavky na pořízení podoby osoby, jíž je ob-
čanský průkaz vydáván,

k) způsob oddělení vyznačené části občanského
průkazu a způsob znehodnocení občanského
průkazu,

l) požadavky na provedení fotografie pro vydání
dočasného občanského průkazu,

m) údaje o nosiči dat, které se vedou v evidenci ob-
čanských průkazů, popřípadě účel vedení těchto
údajů v evidenci občanských průkazů, a

n) státní data pro elektronické využití občanského
průkazu nebo údaje o těchto datech, které se
vedou v evidenci občanských průkazů, popří-
padě účel vedení těchto dat nebo údajů v evi-
denci občanských průkazů.

§ 72

Přechodná ustanovení

(1) Občanský průkaz vydaný přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona zůstává v platnosti po
dobu v něm uvedenou, s výjimkou občanského prů-
kazu vydaného do 30. června 2000, který pozbývá
platnosti dnem 2. srpna 2026.

(2) Informační systém evidence občanských
průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se považuje za evidenci ob-
čanských průkazů podle tohoto zákona.

(3) Ministerstvo zneplatní ke dni nabytí účin-
nosti tohoto zákona zadaný bezpečnostní osobní
kód podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Žádost o vydání občanského průkazu podle
zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat
u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do
28. července 2021.

(5) V době od 30. července 2021 do 1. srpna
2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově či-
telnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a v době
od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může žadatel
o vydání občanského průkazu požádat o vydání ob-
čanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle
zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s dobou plat-
nosti 1 měsíc.

(6) V případě, že se v občanském průkazu se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronic-
kým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, vydaném přede dnem 2. srpna 2021 zjistí po
tomto datu vada, která vyžaduje vydání nového ob-
čanského průkazu, vydá se občanský průkaz podle
tohoto zákona, a to na základě žádosti o vydání ob-
čanského průkazu podle tohoto zákona.

(7) Řízení podle zákona č. 328/1999 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona a k tomuto dni neskončená se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

(8) Nakládání se žádostmi podle zákona č. 328/
/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, podanými přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními práv-
ními předpisy.

(9) Ustanovení tohoto zákona se ve vztahu
k pověřeným zastupitelským úřadům použijí od
1. ledna 2025.

(10) V občanském průkazu vydaném podle to-
hoto zákona do 31. prosince 2023 se jako údaj o drži-
teli občanského průkazu uvede rovněž rodné číslo.
Rodné číslo se v občanském průkazu uvede v podobě
bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem
a rovněž ve strojově čitelné podobě v nosiči dat.

§ 73

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Ustanovení § 1 až 17a, § 18 až 18b a § 20 až 28
zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průka-
zech.

2. Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
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3. Část pátá zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

4. Část padesátá osmá zákona č. 320/2002 Sb.,
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů.

5. Část šestá zákona č. 53/2004 Sb., kterým se mění
některé zákony související s oblastí evidence
obyvatel.

6. Část první zákona č. 559/2004 Sb., kterým se
mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii Čes-
ké republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zá-
kon o cestovních dokladech), ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území Čes-
ké republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

7. Zákon č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů.

8. Část sedmá zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování).

9. Část čtrnáctá zákona č. 115/2006 Sb., o registro-
vaném partnerství a o změně některých souvise-
jících zákonů.

10. Část pátá zákona č. 136/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony na úseku cestovních do-
kladů.

11. Část čtyřicátá pátá zákona č. 342/2006 Sb., kte-
rým se mění některé zákony související s oblastí
evidence obyvatel a některé další zákony.

12. Část osmá zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu za-
bezpečovací detence a o změně některých sou-
visejících zákonů.

13. Část pátá zákona č. 239/2008 Sb., kterým se
mění některé zákony související s registrovaným
partnerstvím.

14. Část osmdesátá zákona č. 227/2009 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o základních registrech.

15. Část osmá zákona č. 424/2010 Sb., kterým se

mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních regis-
trech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další
související zákony.

16. Část dvanáctá zákona č. 142/2012 Sb., o změně
některých zákonů v souvislosti se zavedením zá-
kladních registrů.

17. Část třináctá zákona č. 167/2012 Sb., kterým se
mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spi-
sové službě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000
Sb., o elektronickém podpisu a o změně někte-
rých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.

18. Část dvacátá osmá zákona č. 303/2013 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím rekodifikace soukromého práva.

19. Část dvacátá pátá zákona č. 64/2014 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
kontrolního řádu.

20. Část druhá zákona č. 318/2015 Sb., kterým se
mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a další související zá-
kony.

21. Část dvacátá zákona č. 298/2016 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s prá-
vem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů.

22. Část čtvrtá zákona č. 456/2016 Sb., kterým se
mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.

23. Část sedmdesátá šestá zákona č. 183/2017 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Sbírka zákonů č. 269 / 2021Strana 2798 Částka 117



24. Část první zákona č. 195/2017 Sb., kterým se
mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských prů-
kazech, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.

25. Část druhá zákona č. 251/2017 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o elektronické identifikaci.

26. Část osmá zákona č. 270/2021 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o občanských průkazech.

27. Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se sta-
noví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů.

28. Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zá-
kon o občanských průkazech a zákon o cestov-
ních dokladech.

29. Vyhláška č. 76/2014 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o ob-
čanských průkazech a zákon o cestovních do-
kladech.

30. Vyhláška č. 321/2015 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o ob-
čanských průkazech a zákon o cestovních do-
kladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.

31. Vyhláška č. 386/2015 Sb., o náležitostech kryp-
tografických klíčů a autentizačního certifikátu.

32. Vyhláška č. 107/2018 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o ob-
čanských průkazech a zákon o cestovních do-
kladech, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 74

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 2. srpna
2021, s výjimkou

a) ustanovení § 72 odst. 4 a 5, která nabývají účin-
nosti prvním dnem po jeho vyhlášení,

b) ustanovení § 73 bodů 2 a 26, která nabývají
účinnosti dnem 1. února 2022,

c) ustanovení § 37 odst. 7 a § 41 odst. 1 písm. f)
a j), která nabývají účinnosti dnem 2. srpna
2023,

d) ustanovení § 41 odst. 2, které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2025.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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270

ZÁKON

ze dne 1. července 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna živnostenského zákona

Čl. I

V § 45 odst. 2 písm. i) zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění zákona č. 169/2012 Sb., se slova „zapisované
do občanského průkazu podle zákona o občanských
průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“)“
zrušují.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. II

V § 123e odst. 1 písm. b) zákona č. 582/1991
Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
a zákona č. 195/2017 Sb., se slova „se strojově čitel-
nými údaji a s kontaktním elektronickým čipem“

zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna notářského řádu

Čl. III

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich čin-
nosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb.,
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zá-
kona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona
č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb.,

zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zá-
kona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona
č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona
č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona
č. 7/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. 33/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona
č. 218/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 109d úvodní části ustanovení se slova
„jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je
občanský průkaz vydán,“.

2. V § 109d písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje
slovy „správního orgánu“.

3. V § 109d písmeno h) zní:

„h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skon-
čení platnosti neplatného občanského průka-
zu.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Ústavním soudu

Čl. IV

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve
znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995
Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zá-
kona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona
č. 120/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 275/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona
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č. 303/2013 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona
č. 173/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 25a odst. 5 písm. c) se slova „občan pro-
hlášený za mrtvého nepřežil“ nahrazují slovy „osoba
prohlášená za mrtvou nepřežila“.

2. V § 25a odst. 5 písmena d) a e) znějí:
„d) datum skončení platnosti občanského průkazu,

datum znehodnocení neplatného občanského
průkazu a údaj o jeho ponechání nebo ode-
vzdání,

e) číslo, popřípadě série a datum skutečného skon-
čení platnosti neplatného občanského prů-
kazu.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů

Čl. V

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve
znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009
Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012
Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015
Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017
Sb., zákona č. 42/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb.,
zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zá-
kona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2a odst. 5 písm. f) se slovo „úřadu“ na-
hrazuje slovy „správního orgánu“.

2. V § 2a odst. 5 písmeno h) zní:

„h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skon-
čení platnosti neplatného občanského prů-
kazu.“.

3. V § 2a odst. 5 se písmeno i) zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. VI

V § 48a odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb., o vni-

trozemské plavbě, ve znění zákona č. 135/2019 Sb.,
se slova „občana a jeho podpisu“ nahrazují slovy
„osoby, jíž je občanský průkaz vydán, a jejího pod-
pisu uvedené v občanském průkazu“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o zemědělství

Čl. VII

V § 2f odst. 3 písm. i) zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění zákona č. 208/2019 Sb., se
slova „zapisované do občanského průkazu podle zá-
kona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo
vědecká hodnost“)“ zrušují.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o občanských průkazech

Čl. VIII

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průka-
zech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona
č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb. a zákona č. 251/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 17b odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností z“ nahrazují slovy „Ministerstvo vnitra
(dále jen „ministerstvo“), obecní úřady obcí s rozší-
řenou působností a v hlavním městě Praze úřady
městských částí určené Statutem hlavního města
Prahy (dále jen „pověřený úřad“) a Policie České
republiky (dále jen „policie“) ze základního“.

2. V § 17b se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno g), které
zní:

„g) data potřebná pro elektronickou identifikaci
a autentizaci.“.
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3. V § 17b odstavec 2 zní:

„(2) Pro výkon státní správy na úseku občan-
ských průkazů využívá ministerstvo všechny údaje
z informačního systému evidence občanských prů-
kazů (dále jen „evidence občanských průkazů“); údaj
o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro
agendu občanských průkazů využívá pouze při za-
jištění evidenční ochrany údajů a správě evidence ob-
čanských průkazů. Pověřené úřady a policie využí-
vají při výkonu státní správy na úseku občanských
průkazů z evidence občanských průkazů všechny
údaje s výjimkou agendového identifikátoru fyzické
osoby pro agendu občanských průkazů a provozních
údajů.“.

4. V § 17b odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
z evidence obyvatel“ nahrazují slovy „ , pověřené
úřady a policie z informačního systému evidence
obyvatel“.

5. V § 17b odst. 3 písmeno j) zní:

„j) opatrovnictví,“.

6. V § 17b odst. 3 se za písmeno j) vkládá nové
písmeno k), které zní:

„k) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o zbavení rodičovské odpovědnosti, číslo jed-
nací tohoto rozhodnutí a označení soudu, který
o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl,
a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí
soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti,“.

Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písme-
na l) až q).

7. V § 17b odst. 3 písm. m) se slovo „neexisten-
ci“ nahrazuje slovem „zdánlivém“.

8. V § 17b odst. 3 závěrečné části ustanovení se
za slova „údaje v“ vkládá slovo „základním“ a za
slova „využijí z“ se vkládají slova „informačního
systému“.

9. V § 17b odstavec 4 zní:

„(4) Pro výkon státní správy na úseku občan-
ských průkazů využívají ministerstvo, pověřené
úřady a policie z informačního systému evidence ces-
tovních dokladů údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená
podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, po-
kud jsou zapsány v cestovním dokladu,

b) datum, místo a okres narození; u občana, který
se narodil v cizině, pouze stát narození,

c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

d) datum skončení platnosti cestovního dokladu,

e) číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo ne-
platného cestovního dokladu a

f) digitální zpracování fotografie a podpisu.“.

10. V § 17b se za odstavec 4 vkládá nový od-
stavec 5, který zní:

„(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v kon-
krétním případě využít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

11. V § 18d odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „na
úseku občanských průkazů“.

12. V § 18d odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „na
úseku občanských průkazů“.

13. V § 18d odstavec 3 zní:

„(3) Správa základních registrů využívá při vý-
konu působnosti na úseku občanských průkazů
z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená
podoba druhého jména nebo složeného pří-
jmení, pokud jsou uvedeny v občanském prů-
kazu,

b) pohlaví,

c) státní občanství,

d) datum narození,

e) místo a okres narození; u osoby, která se na-
rodila v cizině, místo a stát, kde se narodila,

f) adresa místa trvalého pobytu, včetně označení
tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto
označen v informačním systému evidence oby-
vatel, počátek trvalého pobytu, popřípadě da-
tum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území Čes-
ké republiky,

g) rodinný stav nebo údaj o registrovaném part-
nerství, pokud jsou uvedeny v občanském prů-
kazu,

h) rodné číslo,

i) datum úmrtí, nebo, je-li vydáno rozhodnutí

Sbírka zákonů č. 270 / 2021Strana 2802 Částka 117



soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který osoba prohlášená za mrtvou ne-
přežila, a datum nabytí právní moci tohoto roz-
hodnutí,

j) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

k) datum vydání občanského průkazu,

l) datum převzetí občanského průkazu,

m) datum skončení platnosti občanského průkazu,

n) datum znehodnocení neplatného občanského
průkazu a údaj o jeho ponechání nebo ode-
vzdání,

o) označení správního orgánu, který občanský
průkaz vydal,

p) údaje o nosiči dat,

q) číslo, popřípadě série a datum skutečného skon-
čení platnosti neplatného občanského průkazu,

r) číslo žádosti o vydání občanského průkazu a

s) žádost o vydání občanského průkazu v elektro-
nické podobě.“.

14. V § 18d odst. 5 se slovo „použít“ nahrazuje
slovem „využít“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. IX

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb.,
zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zá-
kona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb.,
zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zá-
kona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb. a zákona
č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se text „§ 17 odst. 11“ nahra-
zuje textem „§ 17 odst. 9“.

2. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Žádost o vydání cestovního dokladu, po-
případě o provedení změn v něm zapsaných údajů
nebo o jejich doplnění může podat občan starší
15 let. Pokud je občan nezletilý, je součástí žádosti
písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka,
opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý ob-
čan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro
výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich
úředně ověřeným podpisem.“.

3. V § 17 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které
byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel za-
řízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.

4. V § 17 se odstavce 4 a 5 včetně poznámek
pod čarou č. 7 až 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako od-
stavce 4 až 11.

5. V § 17 odst. 5, 8 a 10 se slova „nebo 4“ zru-
šují.

6. V § 17 odstavec 6 zní:

„(6) Za občana staršího 15 let, kterému soud
jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdra-
votní stav působí obtíže při hájení jeho práv, může
podat žádost opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho
působnosti. Za občana staršího 18 let, kterému brání
duševní porucha samostatně právně jednat, může
podat žádost člen domácnosti, jehož oprávnění k za-
stupování občana bylo schváleno soudem.“.

Poznámky pod čarou č. 27 a 28 se zrušují.

7. V § 17 se na konci textu odstavce 8 doplňují
slova „ ; v případě žádosti o vydání cestovního pasu
vyjádří oprávněná osoba svůj souhlas podepsáním
žádosti svým digitalizovaným podpisem. Digitalizo-
vaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené
písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen,
a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové
zařízení“.

8. V § 17 odst. 9 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „3“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „6“.

9. V § 17 odst. 10 se za slovo „zástupce“ vklá-
dají slova „ , poručníka, opatrovníka, pěstouna, oso-
by, které byl nezletilý občan svěřen do osobní péče,
ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
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ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou po-
moc“.

10. V § 19 odst. 1 se za slova „Žádost o vydání
cestovního dokladu“ vkládají slova „ , s výjimkou
cestovního pasu,“.

11. V § 19 odst. 1 se text „§ 20 odst. 8“ nahra-
zuje textem „§ 20 odst. 9“.

12. V § 19 odst. 1 se text „§ 20 odst. 9“ nahra-
zuje textem „§ 20 odst. 8“.

13. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Žádost o vydání cestovního pasu se vyhotovuje
a podává s využitím speciálního aplikačního pro-
gramu, který zajišťuje sběr dat pro potřeby výrobce
k personalizaci dokladů.“.

14. V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „žádá o vydání cestovního dokladu“ vkládají
slova „ , s výjimkou cestovního pasu“.

15. V § 20 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

16. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Žádost o vydání cestovního pasu obsahuje
údaje podle odstavce 1. Občan, jemuž má být ces-
tovní pas vydán, je povinen podepsat žádost o vydání
cestovního pasu digitalizovaným podpisem; digitali-
zovaný podpis občana se nevyžaduje, pokud mu
v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.
Žádá-li občan o vydání dalšího pasu, musí žádost
obsahovat i odůvodnění žádosti o další cestovní
pas. Povinnost předložit vyplněnou žádost o vydání
cestovního pasu se na občana nevztahuje.“.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako od-
stavce 3 až 10.

17. V § 20 odst. 3 se za slovo „je“ vkládají slova
„digitalizovaný podpis nebo“.

18. V § 20 odst. 4 se za slovo „žádost“ vkládají
slova „o vydání diplomatického nebo služebního
pasu“.

19. V § 20 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Správnost a úplnost žádosti o vydání cestovního
pasu občan stvrdí digitalizovaným podpisem.“.

20. V § 20 odst. 5 se slova „§ 20 odst. 2 a 3“
nahrazují slovy „§ 20 odst. 3 a 4“.

21. V § 20 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako od-
stavce 5 až 9.

22. V § 20 odst. 7 se slova „jeho jména i“ na-
hrazují slovy „vlastního jména, popřípadě jmen, a“.

23. V § 21 odst. 1 se slova „§ 17 odst. 2 až 9“
nahrazují slovy „§ 17 odst. 2 až 7“.

24. V § 21 odst. 1 se text „§ 20 odst. 3“ nahra-
zuje textem „§ 20 odst. 4“.

25. V § 21c se text „§ 17 odst. 13“ nahrazuje
textem „§ 17 odst. 11“.

26. V § 22 odst. 1 písm. b) se za slovo „zá-
stupce“ vkládají slova „ , poručník, opatrovník“
a za slovo „do“ se vkládá slovo „osobní“.

27. V § 22 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) opatrovník jmenovaný soudem občanovi z dů-
vodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže
při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho
působnosti,“.

28. V § 22 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování
občana staršího 18 let, kterému brání duševní
porucha samostatně právně jednat, bylo schvá-
leno soudem,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písme-
na e) a f).

29. V § 22 odst. 1 se na konci písmene e) do-
plňuje slovo „nebo“.

30. V § 22 odst. 1 písm. f) se za slovo „základě“
vkládá slovo „zvláštní“.

31. V § 22 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , popřípadě digitalizovaným podpi-
sem“.

32. V § 22 odst. 4 se slova „§ 17 odst. 3 až 8“
nahrazují slovy „§ 17 odst. 3 až 6“.

33. V § 26 se slova „§ 17 odst. 2 až 9“ nahrazují
slovy „§ 17 odst. 2 až 7“.

34. V § 28 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „kterýkoliv orgán příslušný k vydání cestovní-
ho dokladu; pokud cestovní pas vydalo ministerstvo,
rozhodne o skončení platnosti kterýkoliv obecní
úřad obce s rozšířenou působností, jestliže“ nahra-
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zují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností, ministerstvo nebo zastupitelský úřad, a v pří-
padě diplomatického nebo služební pasu Minister-
stvo zahraničních věcí, jestliže držitel se skončením
platnosti cestovního dokladu souhlasí a“.

35. V § 28 odst. 2 se na začátek písmen a) a b)
vkládají slova „cestovní doklad“.

36. V § 28 odst. 2 písm. c) se text „§ 20 odst. 5“
nahrazuje textem „§ 20 odst. 6“.

37. V § 28 odst. 2 písm. c) se text „§ 20 odst. 6“
nahrazuje textem „§ 20 odst. 5“.

38. V § 28 odst. 2 se závěrečná část ustanovení
zrušuje.

39. V § 28 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 až 5, které znějí:

„(3) V případě skončení platnosti cestovního
dokladu podle odstavce 2 se namísto písemného vy-
hotovení rozhodnutí pouze učiní záznam do spisu;
proti rozhodnutí se nelze odvolat.

(4) Pokud držitel se skončením platnosti ces-
tovního dokladu z důvodu podle odstavce 2 nesou-
hlasí, o skončení platnosti cestovního dokladu roz-
hodne obecní úřad obce s rozšířenou působností pří-
slušný podle místa jeho trvalého pobytu. Není-li
držitel hlášen k trvalému pobytu na území České
republiky, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou
působností příslušný podle místa jeho posledního
trvalého pobytu na území České republiky; neměl-
-li trvalý pobyt na území České republiky nebo jej
nelze zjistit, rozhodne Magistrát města Brna. Odvo-
lání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5) Skončení platnosti cestovního dokladu se
bezodkladně uvede do evidence cestovních do-
kladů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 6 až 8.

40. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno y), které zní:

„y) poznámky k předání cestovního pasu.“.

41. V § 29 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Evidence cestovních dokladů dále obsahuje

a) záznam o skončení platnosti cestovního pasu
v elektronické podobě,

b) žádost o vydání cestovního pasu v elektronické
podobě a

c) oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního
pasu v elektronické podobě.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstav-
ce 4 až 6.

42. V § 29 odst. 4 úvodní části ustanovení se
text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 3“.

43. V § 29 odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „a 7“ zrušují.

44. V § 29 odst. 6 se slova „písm. a) až r) bo-
dech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. s), t) a v) a v od-
stavci 3“ nahrazují slovy „písm. a) až q), písm. r)
bodech 1 a 2 a písm. s), t), v), x) a y) a v odstav-
cích 3 a 4“ a za slovo „dokladu“ se vkládají slova
„ , údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a k) se vedou
ještě 75 let ode dne úmrtí občana“.

45. V § 30 odst. 2 se text „§ 29 odst. 3“ nahra-
zuje textem „§ 29 odst. 4“.

46. V § 30 se odstavce 3 až 5 a 12 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako od-
stavce 3 až 8 a dosavadní odstavec 13 se označuje
jako odstavec 9.

47. V § 30 odst. 4 se na konci písmene k) tečka
nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno l), které zní:

„l) zbavení rodičovské odpovědnosti, včetně data
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení
rodičovské odpovědnosti, čísla jednacího to-
hoto rozhodnutí a označení soudu, který o zba-
vení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum
nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu
o zbavení rodičovské odpovědnosti.“.

48. V § 30 odst. 5 písm. b) se slovo „občana“
nahrazuje slovy „osoby, jíž je občanský průkaz vy-
dán“.

49. V § 30 odst. 5 písmeno e) zní:

„e) číslo, popřípadě sérii a datum skutečného skon-
čení platnosti neplatného občanského prů-
kazu.“.

50. V § 30 se odstavce 7 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 9 až 15 se označují jako od-
stavce 7 až 13.

51. V § 30a odst. 1 se slova „§ 29 odst. 3
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písm. e) a f)“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 4 písm. e)
a f)“.

52. V § 30a odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Žádost o poskytnutí údajů za občana
mladšího 15 let může podat jeho zákonný zástupce,
poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl ob-
čan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel za-
řízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel za-
řízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

(5) Žádost o poskytnutí údajů za občana star-
šího 15 let může podat zmocněnec na základě zvlášt-
ní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocni-
tele nebo opatrovník jmenovaný soudem občanovi
z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže
při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho pů-
sobnosti. Žádost o poskytnutí údajů za občana star-
šího 18 let, kterému brání duševní porucha samo-
statně právně jednat, může dále podat člen domác-
nosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo
schváleno soudem.“.

53. § 30b se včetně poznámky pod čarou č. 19d
zrušuje.

54. V § 31 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písme-
na a) až d).

55. V § 31 odst. 1 písm. b) se čárka nahrazuje
slovem „a“.

56. V § 31 odst. 1 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

57. V § 31 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

58. V § 31 se doplňují odstavce 4 až 7, které
znějí:

„(4) Evidence cestovních dokladů plní ve vzta-
hu k dokumentům v ní vedeným úlohu elektronic-
kého systému spisové služby podle zákona upravu-
jícího archivnictví a spisovou službu.

(5) Národní standard pro elektronické systémy
spisové služby se na evidenci cestovních dokladů ne-
použije; to neplatí v případě transakčního protokolu.

(6) Evidence cestovních dokladůmusí umožňo-
vat

a) předávání dat ve výstupním datovém formátu

podle zákona upravujícího archivnictví a spiso-
vou službu a

b) označení dokumentu v ní vedeném spisovým
znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou
podle spisového a skartačního plánu.

(7) Číslo žádosti o vydání cestovního dokladu
se považuje za spisovou značku.“.

59. V § 32 odst. 2 se slova „a současně oznámí
tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, pří-
jmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad
vydal“ zrušují.

60. V § 32 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta
„Matriční úřad nebo policie současně oznámí tuto
skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení,
data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, který cestovní doklad vy-
dal.“.

61. V § 32 odst. 3 se slova „a současně bezod-
kladně oznámí tuto skutečnost v rozsahu uvedeném
v odstavci 2 orgánu příslušnému k vydání cestovní-
ho dokladu“ zrušují.

62. V § 32 odst. 4 se text „§ 28 odst. 2“ nahra-
zuje slovy „§ 28 odst. 2 nebo 4“ a slova „a bezod-
kladně zaslat cestovní doklad orgánu, který cestovní
doklad vydal, s uvedením důvodu jeho zadržení“ se
zrušují.

63. V § 32 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta
„Policie současně bezodkladně zašle cestovní doklad
orgánu, který cestovní doklad vydal, s uvedením dů-
vodu jeho zadržení.“.

64. V § 32 odst. 4 a v § 34 odst. 1 se slova
„orgán, který jej zadržel,“ nahrazují slovem „poli-
cie“.

65. V § 33 odst. 2 se slova „a bezodkladně za-
slat cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vy-
dání s uvedením důvodu jeho zadržení“ zrušují.

66. V § 33 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta
„Policie současně bezodkladně zašle cestovní doklad
orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením dů-
vodu jeho zadržení.“.

67. V § 34 odst. 1 se slova „a cestovní doklad
bezodkladně zaslat orgánu příslušnému k jeho vy-
dání s uvedením důvodu jeho zadržení“ zrušují.

68. V § 34 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta
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„Policie bezodkladně zašle cestovní doklad obecní-
mu úřadu obce s rozšířenou působností, který ces-
tovní doklad vydal, s uvedením důvodu jeho za-
držení.“.

69. V § 34a odst. 3 se slova „u něhož občan“
nahrazují slovy „ministerstvo a zastupitelský úřad,
pokud u nich občan“.

70. V § 34a se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Obecní úřad obce s rozšířenou působností,
ministerstvo nebo zastupitelský úřad, který projed-
nal přestupek podle věty první příkazem na místě,
oznámí tuto skutečnost elektronicky obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností podle vět první
až třetí.“.

Čl. X

Přechodná ustanovení

1. V době od 29. července 2021 do 1. srpna
2021 nelze podat žádost o vydání cestovního pasu
podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V době od 30. července 2021 do 1. srpna
2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona
č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. XI

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zá-
kon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zá-
kona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona
č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona

č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 111/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 3 odst. 3 písm. i) se slova „jméno, popří-
padě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka,“
a slova „ ; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo při-
děleno, vede se datum, místo a okres jeho narození
a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát,
kde se narodil, a agendový identifikátor fyzické
osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen; uvedené
místo a okres narození na území České republiky
jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územ-
ního prvku) na referenční údaj v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí; je-li opa-
trovníkem ustanovena právnická osoba, vede se ná-
zev a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě
referenčních vazeb na referenční údaje ze základního
registru právnických osob, podnikajících fyzických
osob a orgánů veřejné moci“ zrušují.

2. V § 3 odst. 3 se za písmeno i) vkládají nová
písmena j) a k), která včetně poznámek pod čarou
č. 30 a 31 znějí:

„j) o opatrovnictví údaje v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení, rodné číslo, je-li přiděleno, a agendový
identifikátor fyzické osoby, je-li přidělen,
opatrovníka, který je fyzickou osobou; ne-
bylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno,
vede se datum, místo a okres jeho narození
a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil; místo a okres
narození na území České republiky jsou ve-
deny ve formě referenční vazby (kódu územ-
ního prvku) na referenční údaj v základním
registru územní identifikace, adres a nemovi-
tostí,

2. název a adresa sídla opatrovníka, který je
právnickou osobou; údaje jsou vedeny ve
formě referenčních vazeb na referenční údaje
ze základního registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů ve-
řejné moci,

3. datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o jmenování opatrovníka30), číslo jednací to-
hoto rozhodnutí a označení soudu, který
o jmenování opatrovníka rozhodl, datum na-
bytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu
o jmenování opatrovníka,
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k) zbavení rodičovské odpovědnosti, včetně data
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbave-
ní rodičovské odpovědnosti31), čísla jednacího
a označení soudu, který o zbavení rodičovské
odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní
moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodi-
čovské odpovědnosti,

30) § 465 až 471 občanského zákoníku.
31) § 865 až 879 občanského zákoníku.“.

Dosavadní písmena j) až v) se označují jako písme-
na l) až x).

3. V § 3 odst. 3 písm. s) se číslo „12“ nahrazuje
číslem „10“.

4. V § 3 odst. 3 písm. x) se slova „a) až u)“ na-
hrazují slovy „a) až w)“.

5. V § 3a odst. 1 písm. a) se slova „§ 3 odst. 3
písm. a) až f) a k) až o)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3
písm. a) až f) a m) až q)“.

6. V § 3a odst. 4, § 4 odst. 2 a v § 5 odst. 3 se
slova „§ 3 odst. 3 písm. p) a q)“ nahrazují slovy „§ 3
odst. 3 písm. r) a s)“.

7. V § 4 odst. 1 se slova „§ 3 odst. 3 písm. k)
až o)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. m) až q)“.

8. V § 4a se slova „§ 3 odst. 3 písm. a) až f),
písm. k) až p) a písm. r) a t)“ nahrazují slovy „§ 3
odst. 3 písm. a) až f), m) až r), t) a v)“.

9. V § 5 odst. 2 se text „§ 3 odst. 3 písm. j)“
nahrazuje textem „§ 3 odst. 3 písm. l)“.

10. V § 6 se slova „§ 3 odst. 3 písm. i) a j), § 3
odst. 3 písm. l) a m)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3
písm. i) až l), n) a o)“ a slova „§ 3 odst. 3 písm. s)
a t)“ se nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. u) a v)“.

11. V § 8 odst. 3 se text „§ 3 odst. 3 písm. q)“
nahrazuje textem „§ 3 odst. 3 písm. s)“, text „§ 3
odst. 3 písm. p)“ se nahrazuje textem „§ 3 odst. 3
písm. r)“ a text „§ 3 odst. 3 písm. r), s) a t)“ se na-
hrazuje textem „§ 3 odst. 3 písm. t) až v)“.

12. V § 8 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují
větami „Žádost o poskytnutí údajů z informačního
systému lze podat i prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy; v tomto případě musí občan
provést svoji autentizaci pomocí občanského prů-
kazu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost
osobně podána.“.

Poznámky pod čarou č. 8b a 8c se zrušují.

13. V § 8 odst. 8 se věta první nahrazuje větami
„Za obyvatele mladšího 15 let žádá o poskytnutí
údajů jeho zákonný zástupce. Za obyvatele, který
má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jed-
nání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů
opatrovník.“.

14. V § 8 se odstavce 10, 11 a 13 až 15 včetně
poznámek pod čarou č. 9a až 9c zrušují.

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 10
a dosavadní odstavce 16 až 18 se označují jako od-
stavce 11 až 13.

15. V § 8 odst. 10 se slova „až 10“ nahrazují
slovy „a 9“.

16. V § 8 se odstavce 11 až 13 včetně poznámky
pod čarou č. 9d zrušují.

17. V § 10 odst. 10 se slova „nebo fyzická
osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím
soudu“ nahrazují slovy „ , poručník, opatrovník,
pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let
svěřen do osobní péče“.

18. V § 10 odst. 10 se věta druhá nahrazuje vě-
tou „Za občana, který má jmenovaného opatrovníka
a není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6,
ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník.“.

19. V § 10 odst. 11 se za slova „Za občana“
vkládají slova „staršího 18 let, kterému brání duševní
porucha samostatně právně jednat,“.

20. V § 10 odst. 12 se za větu čtvrtou vkládají
věty „Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení trva-
lého pobytu na území České republiky jeho zá-
konný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo
osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osob-
ní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrov-
níka a není způsobilý k jednání podle věty první,
sdělí ukončení trvalého pobytu na území České re-
publiky opatrovník.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. XII

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pří-
jmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002
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Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zá-
kona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona
č. 312/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 222/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb. a zákona
č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 69 odst. 2 se slova „ , jde-li o

a) cizinku,

b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt
v cizině,

c) občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž part-
nerka je cizinka, nebo

d) občanku, která je jiné než české národnosti“

zrušují.

2. V § 69 odst. 3 se slova „ , je-li dítě

a) cizincem,

b) občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt
v cizině,

c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,
nebo

d) občanem, který je jiné než české národnosti“

zrušují.

3. V § 69a odst. 1 se slova „ , jde-li o

a) cizinku,

b) občanku, která má trvalý pobyt v cizině,

c) občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž part-
nerka je cizinka, nebo

d) občanku, která je jiné než české národnosti“

zrušují.

4. V § 69a odst. 2 se slova „ , je-li dítě

a) cizincem,

b) občanem, který má trvalý pobyt v cizině,

c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,
nebo

d) občanem, který je jiné než české národnosti“

zrušují.

5. V § 84d odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách,
jimž je občanský průkaz vydán,“.

6. V § 84d odst. 1 písm. f) se slovo „úřadu“ na-
hrazuje slovy „správního orgánu“.

7. V § 84d odst. 1 písmeno h) zní:

„h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skon-
čení platnosti neplatného občanského prů-
kazu.“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. XIII

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, pří-
sedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve
znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona
č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb.,
zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zá-
kona č. 185/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona
č. 250/2016 Sb., zákona č. 14/2017, zákona č. 90/
/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 31/
/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/
/2019 Sb., zákona č. 218/2021 Sb. a zákona č. 261/
/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 175d úvodní části ustanovení se slova
„jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je
občanský průkaz vydán,“.

2. V § 175d písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje
slovy „správního orgánu“.

3. V § 175d písmena g) a h) znějí:

„g) datum skončení platnosti občanského průkazu,
datum znehodnocení neplatného občanského
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průkazu a údaj o jeho ponechání nebo ode-
vzdání,

h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skon-
čení platnosti neplatného občanského prů-
kazu,“.

4. V § 175d se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

5. V § 175d písm. i) se slova „občan prohlášený
za mrtvého nepřežil“ nahrazují slovy „osoba prohlá-
šená za mrtvou nepřežila“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XIV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona

č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona
č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb.,
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zá-
kona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona
č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona
č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona
č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona
č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona
č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona
č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona
č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona
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č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona
č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona
č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona
č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona
č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona
č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona
č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona
č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona
č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona
č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona
č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona
č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona

č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb. a zákona
č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V položce 3 v části „Poznámky“ se doplňuje
bod 3, který zní:

„3. V případě vydání ověřeného výstupu pro-
vozních údajů vedených v základním registru oby-
vatel se poplatek za další i započatou stránku podle
písmene d) této položky nevybere za druhou stránku
tohoto ověřeného výstupu.“.

2. Položka 8 včetně nadpisu zní:

„Položka 8

1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám,
které dosáhly věku 15 let

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000

b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností Kč 500

2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám
mladším 15 let

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500

b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností Kč 250

3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které
dosáhly věku 15 let

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500

b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností Kč 250

d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500

4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším
15 let

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 300

b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 200

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností Kč 100

d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 300

5. Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního
občanství České republiky
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a) osobám, které dosáhly věku 15 let Kč 200
b) osobám mladším 15 let Kč 100

6. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let Kč 100

7. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý
pobyt na území České republiky Kč 200

8. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený,
ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití
občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 200

9. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl
roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu Kč 200

10. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
který osoba uvedla v žádosti Kč 100

11. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky Kč 100

12. Přijetí žádosti o vydání potvrzení o národnosti Kč 100

13. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě Kč 2 000

14. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě Kč 500

15. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky azylantovi Kč 500

16. Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona
o státním občanství České republiky Kč 500

17. Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu
obecním úřadem obce s rozšířenou působností Kč 100

Osvobození

Od poplatku za vydání občanského průkazu je osvobozena osoba, u níž nebylo prokázáno, že ne-
funkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž osoba, jíž je občanský průkaz vydán, prokazatelně
věděla, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat.

Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad
uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.

2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského prů-
kazu.

3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku
před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu
platnosti delší než 10 let.

4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem 1. července 2018.

5. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s dobou platnosti 1 měsíc, o který bylo požá-
dáno v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021.
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Zmocnění

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle bodu 13 této položky až
na částku 500 Kč a poplatky podle bodů 14 a 15 této položky až na částku 100 Kč.

Poznámka

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu, i když se k danému úkonu vztahuje více správních
poplatků, se vždy vybere pouze jediný, a to nejvyšší správní poplatek.“.

3. Položka 157 včetně nadpisu zní:

„Položka 157

1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu u zastupitelského úřadu s převzetím u stejného
zastupitelského úřadu
a) u osob, které dosáhly věku 15 let Kč 500

b) u osob mladších 15 let Kč 300

2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu u zastupitelského úřadu s převzetím u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
a) u osob, které dosáhly věku 15 let Kč 300

b) u osob mladších 15 let Kč 200

3. Umožnění převzetí občanského průkazu u zastupitelského úřadu, pokud byla žádost po-
dána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a) u osob, které dosáhly věku 15 let Kč 200

b) u osob mladších 15 let Kč 100

4. Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu
zastupitelským úřadem Kč 100

5. Vydání cestovního pasu

a) osobám, které dosáhly věku 15 let Kč 1 200

b) osobám mladším 15 let Kč 400

6. Vydání cestovního průkazu, cestovního průkazu totožnosti nebo náhradního cestovního
dokladu EU Kč 400

7. Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu Kč 150

8. Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka Kč 200

Předmětem poplatku není

1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy, vydal
doklad s výrobní vadou nebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Zmocnění
V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle bodu 6 této položky. Nouzí se pro

účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.“.
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ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. XV

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komu-
nikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění
zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zá-
kona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb.,
zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zá-
kona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona
č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 252/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona
č. 150/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 134a odst. 1 písm. a) se slovo „občana“
nahrazuje slovy „osoby, jíž je občanský průkaz vy-
dán,“, za slovo „podobu“ se vkládá slovo „dru-
hého“, slova „ , popřípadě jmen a“ se nahrazují slovy
„nebo složeného“ a slovo „zapsané“ se nahrazuje
slovem „uvedeny“.

2. V § 134a odst. 1 písm. b) se slova „občana,
který se narodil“ nahrazují slovy „osoby, která se
narodila“ a slova „občan narodil“ se nahrazují slovy
„osoba narodila“.

3. V § 134a odst. 1 písm. g) se slovo „registro-
vané“ nahrazuje slovy „údaj o registrovaném“ a slovo
„zapsané“ se nahrazuje slovem „uvedeny“.

4. V § 134a odst. 1 písm. k) se slovo „úřadu“
nahrazuje slovy „správního orgánu“.

5. V § 134a odst. 1 písmeno l) zní:

„l) datum skončení platnosti občanského průkazu,
datum znehodnocení neplatného občanského
průkazu a údaj o jeho ponechání nebo ode-
vzdání,“.

6. V § 134a odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) a o) se označují jako písme-
na m) a n).

7. V § 134a odst. 1 písm. m) se slova „občan
prohlášený za mrtvého, nepřežil“ nahrazují slovy
„osoba prohlášená za mrtvou nepřežila“.

8. V § 134a odst. 1 písmeno n) zní:

„n) číslo, popřípadě sérii a datum skutečného skon-
čení platnosti neplatného občanského prů-
kazu.“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o ověřování

Čl. XVI

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve
znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008
Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 142/2012
Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 15/2015 Sb.,
zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb. a zá-
kona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 18b úvodní části ustanovení se slova „je-
jich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je ob-
čanský průkaz vydán,“.

2. V § 18b písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje
slovy „správního orgánu“.

3. V § 18b písmeno h) zní:

„h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skon-
čení platnosti neplatného občanského průka-
zu.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. XVII

V § 162 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění zákonného opa-
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tření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.
a zákona č. 195/2017 Sb., se slova „se strojově čitel-
nými údaji a s kontaktním elektronickým čipem“

zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o státním občanství

Čl. XVIII

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství Čes-
ké republiky a o změně některých zákonů (zákon
o státním občanství České republiky), ve znění zá-
kona č. 207/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb. a zá-
kona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 60 úvodní části ustanovení se slova „je-
jich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je ob-
čanský průkaz vydán,“.

2. V § 60 písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje
slovy „správního orgánu“.

3. V § 60 písm. g) se slovo „doba“ nahrazuje
slovy „datum skončení“.

4. V § 60 písmeno h) zní:

„h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skon-
čení platnosti neplatného občanského prů-
kazu.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů

veřejné moci

Čl. XIX

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé

zákony v souvislosti s další elektronizací postupů
orgánů veřejné moci, se mění takto:

1. V dosavadním čl. LV se body 1 až 3, 5 a 6
zrušují.

2. V dosavadním čl. LXVII se bod 1 zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 2. srpna
2021, s výjimkou

a) čl. X a čl. XIV bodu 2, pokud jde o část upra-
vující, co není předmětem poplatku podle bo-
du 5, které nabývají účinnosti prvním dnem po
jeho vyhlášení,

b) čl. XII bodů 1 až 4, které nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2022,

c) čl. XIX, který nabývá účinnosti dnem 31. ledna
2022,

d) čl. IX bodů 12, 21, 37, 42 a 46 a čl. XI bodu 16,
které nabývají účinnosti dnem 1. února 2022, a

e) čl. XIV bodu 3, pokud jde o části týkající se
přijetí žádosti o vydání občanského průkazu,
část týkající se umožnění převzetí občanského
průkazu a část týkající se poskytnutí součin-
nosti podle bodů 1 až 4, které nabývají účin-
nosti dnem 1. ledna 2025.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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