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1. CO JE OBČANSKÝ PRŮKAZ A JAKÉ ÚDAJE 
OBSAHUJE (§ 2 a další) 

 

 Co je občanský průkaz 1.1.
Občanský průkaz je veřejná listina, kterou osoba, jíž je občanský průkaz 

vydán, (dále jen „držitel občanského průkazu“) prokazuje svou totožnost 
a skutečnosti v ní uvedené. 

 
Prokázáním totožnosti se rozumí provedení identifikace a autentizace, 

tzn. potvrzení identity člověka porovnáním jeho nezaměnitelných charakteristik uvedených 
v občanském průkazu s následným určením shodnosti. Kromě prokázání totožnosti slouží 
i k prokázání jiných skutečností (např. k prokázání věku, adresy místa trvalého pobytu, 
státního občanství, atd.) 

 
Nová právní úprava na úseku občanských průkazů i nadále počítá s vydáváním 

dvou typů občanských průkazů, a to s občanským průkazem opatřeným nosiči dat 
(strojově čitelnou zónou, 2D kódem, kontaktním elektronickým čipem a nosičem 
biometrických údajů), který je v textu nadále označován jako „občanský průkaz“, 
a s dočasným občanským průkazem, který je obdobou občanského průkazu bez strojově 
čitelných údajů vydávaného podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
ve znění pozdějších předpisů, jenž nezahrnuje nosiče dat.  

  Občanský průkaz je 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“). 

- Prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 281/2021 Sb., k provedení 
zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních 
dokladech a zákona o základních registrech (dále jen „vyhláška“)) jsou data pro 
elektronické využití občanského průkazu rozdělena na státní data pro elektronické 
využití občanského průkazu (dále jen „státní data“) a na ostatní data pro elektronické 
využití občanského průkazu (dále jen „ostatní data“). Státními daty se rozumí data, 
která jsou v občanském průkazu uložena z moci úřední (i když v některých případech 
na základě vůle držitele občanského průkazu). Jedná se o identifikační certifikát, 
identifikační osobní kód a deblokační osobní kód. Dále se státními daty myslí i 
bezpečnostní osobní kód, který je spojen s občanským průkazem. Ostatními daty jsou 
myšlena taková data, která mohou být v občanském průkazu uložena úkonem držitele 
občanského průkazu nebo z jeho popudu úkonem subjektu, který nebude k držiteli 
občanského průkazu ve vrchnostenském postavení, a jsou konkrétně definovány v § 5 
vyhlášky (elektronický podpis a autentizační certifikát).  
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 Jaké údaje občanský průkaz obsahuje 1.2.
 

1.2.1 Údaje o držiteli občanského průkazu (povinně uvedené) 
• jméno, popřípadě jména, a příjmení; 
• pohlaví; 
• státní občanství;  
• datum narození; místo a okres narození, narodil-li se na území České 

republiky (a to podle stavu ke dni podání žádosti o vydání občanského 
průkazu); kód státu narození podle statistického číselníku vytvořeného 
Českým statistickým úřadem, narodil-li se mimo území České republiky (a to 
podle stavu ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu); 

•  adresa místa trvalého pobytu, je-li hlášen k trvalému pobytu na území 
České republiky (včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto 
označen v informačním systému evidence obyvatel);  

• podoba (digitální fotografie držitele);  
• podpis;  
• biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů rukou), a  
• 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 – tedy první jméno 
v plném znění, místo druhého jména se uvede první písmeno druhého jména 
s tečkou; obdobně se postupuje v případě složeného příjmení). 
 

   + RODNÉ ČÍSLO, které se v občanském průkazu povede do 31. prosince 2023. 

1.2.2 Údaje o držiteli občanského průkazu (nepovinně uvedené) 

Rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství. 

 

1.2.3 Údaje o občanském průkazu 
• číslo občanského průkazu;  
• kód dokladu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1157, kódem dokladu se rozumí specifikace, že se jedná o občanský 
průkaz; 

•  datum vydání občanského průkazu; datum skončení platnosti 
občanského průkazu; 

• označení správního orgánu, který jej vydal;  
• kód České republiky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1157, je uveden na přední straně průkazu totožnosti a je tvořen 
dvěma písmeny vydávajícího členského státu, vytištěn inverzně na modrém 
obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti žlutými hvězdami; 

• údaje umožňující kontrolu údajů uvedených ve strojově čitelné podobě 
(jedná se o kontrolní číslice); 

• CAN - card access number - jedná se o přístupový kód k bezkontaktnímu 
čipu občanského průkazu, k identifikačním údajům a fotografii držitele – je 
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alternativou ke strojově čitelné zóně. Je nezbytné jeho zadání, pokud bude 
mobilní pracoviště s připojeným BOK terminálem využito pro práci na úřadě, 
která bude souviset i s načtením bezkontaktního čipu. 

 
1.2.4 Další údaje uvedené v občanském průkazu 

 
  Do občanského průkazu jsou rovněž ukládána data pro elektronické využití 
občanského průkazu, která jsou již blíže rozebrána v kapitole č. 1.1 „Co je občanský 
průkaz“. 

 

1.3. Sumarizace změn oproti stávajícímu zákonu o občanských průkazech 
 

− Zrušení zápisu rodného čísla do občanského průkazu (až od 1.1. 2024). 
− Zrušení zápisu akademického titulu nebo vědecké hodnosti 

do občanského průkazu. 
− Zavedení zápisu biometrických údajů do občanského průkazu. 
− Zavedení dalších identifikačních prvků podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 (kód dokladu, kód České republiky). 
− Zavedení CAN.  

 
2. PROBLEMATIKA BIOMETRICKÝCH ÚDAJŮ 

UVEDENÝCH V OBČANSKÉM PRŮKAZU 
 

V občanském průkazu se uvedou biometrické údaje, kterými se rozumí 
zobrazení obličeje a otisky prstů rukou pořízené podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/1157. Dočasný občanský průkaz neobsahuje biometrické údaje 
držitele. 

Biometrické údaje se uvedou ve strojově čitelné podobě v nosiči dat, konkrétně 
v nosiči biometrických údajů (bezkontaktní elektronický čip). 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 občanském průkazu není uveden. Tentýž postup se použije obdobně v případě 
občanského průkazu vydaného osobě, u níž je fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou. 
Pokud osoba dosáhla věku 12 let a je u ní dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky 
prstů rukou, zkracuje se doba platnosti občanského průkazu na 1 rok.  

Biometrické údaje jsou vedeny v evidenci občanských průkazů, konkrétně 
v její části o držiteli občanského průkazu, a jsou vedeny v evidenci občanských průkazů 
výlučně po dobu od jejich pořízení do doby převzetí občanského průkazu, nejpozději 
do uplynutí 90 dnů ode dne vydání občanského průkazu. 
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- Podací místo pořídí biometrické údaje žadatele o vydání občanského průkazu (dále jen 
„žadatel“), přičemž technické podmínky a postup při pořízení a zpracování 
biometrických údajů stanoví Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou. 
Požadavky na pořizovanou podobu obličeje občana jsou obdobné jako u dosavadní 
právní úpravy, požadavky na snímání otisků prstů vycházejí obdobně z dosavadní 
právní úpravy na úseku cestovních dokladů, tzn. pořizuje se jeden prst z každé ruky. 
Začíná se snímáním prstů na pravé ruce, konkrétně s ukazováčkem. Pokud otisk prstu 
nesplňuje požadovanou kvalitu, snímají se postupně další prsty ruky do té doby, dokud 
není pořízen otisk prstu v požadované kvalitě. Po ukazováčku se snímá palec, 
prostředníček a na konec prsteníček. Otisk malíčku se nepořizuje. V případě, že žádný 
z otisků prstů dané ruky nedosáhne požadované kvality, vybere se otisk prstu občana, 
který má nejlepší bodové ohodnocení stanovené pro otisk prstu ruky s nižší kvalitou. 
Obdobně se postupuje při snímání otisků prstů levé ruky.   

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad 
městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „pověřený úřad“) má 
povinnost prověřit na základě požadavku držitele občanského průkazu funkčnost 
nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, a správnost uvedení 
biometrických údajů v nosiči dat. 

 

 Biometrické údaje uvedené v nosiči dat lze použít 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.) Ministerstvo vede seznam 
orgánů, které mají přístup k biometrickým údajům uvedeným v nosiči dat, a předkládá 
každoročně tento seznam Evropské komisi. 

 

3. DOČASNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ (§ 42 a další) 
 

Dočasný občanský průkaz se vydává  

 
a) v mimořádných situacích, v nichž je znemožněno vydávání běžného 

občanského průkazu. Doba platnosti dočasného občanského průkazu pak 
činí 5 měsíců ode dne vydání. 
 

- Mimořádnou situací se rozumí stav vzniklý technickou závadou na zařízení zabezpečujícím 
zpracování a přenos dat potřebných k vydání běžného občanského průkazu nebo závadou 
na výrobní technologii potřebné k vydání běžného občanského průkazu, která trvá déle než 
7 dnů, nebo v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydat 
běžný občanský průkaz. 

- Vydání není spojeno s výběrem správního poplatku.  
 

b) na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením 
nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního 
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občanství České republiky prohlášením nebo udělením. Doba platnosti 
dočasného občanského průkazu poté činí 2 měsíce ode dne vydání. 
 

- Jedná se o právo, nikoliv povinnost, této osoby. Vzhledem k absenci matričních dokladů 
potřebných pro vydání běžného občanského průkazu ihned po nabytí státního občanství 
prohlášením nebo udělením lze dotčené osobě vydat dočasný občanský průkaz, jímž by 
tato osoba prokazovala totožnost do doby vydání běžného občanského průkazu. 

- Občané starší 15 let hradí za vydání dočasného občanského průkazu z tohoto důvodu 
správní poplatek 200 Kč, občané mladší 15 let 100 Kč. 

 

 Dočasný občanský průkaz vydá pověřený úřad, u něhož byla podána žádost. Tento 
poté uchová žádost o vydání dočasného občanského průkazu po dobu 10 let ode dne jejího 
podání. Úřadem příslušným k převzetí dočasného občanského průkazu je pověřený úřad, 
u něhož byla podána žádost. Žadateli nelze zaslat vyrozumění o možnosti převzetí 
vyhotoveného dočasného občanského průkazu. 

- Doba 10 let byla zvolena z důvodu, aby bylo po skončení platnosti dočasného občanského 
průkazu po nějakou dobu možné využít údaje vedené v žádosti o vydání dočasného 
občanského průkazu, především podpis žadatele v případě policejních šetření (např. 
trestná činnost). 

- Tiskopis dočasného občanského průkazu odpovídá občanskému průkazu bez strojově 
čitelných údajů, který byl vydáván podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen podat žádost o vydání 
dočasného občanského průkazu v listinné podobě na pracovišti pověřeného úřadu. 
Podává-li žádost za žadatele jiná osoba (např. zákonný zástupce), vyžaduje se při podání 
žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele.  

- Formulář žádosti o dočasný občanský průkaz je volně ke stažení na webových stránkách 
ministerstva a nebude již nadále distribuován na jednotlivé pověřené úřady v listinné 
podobě.  

 

  Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen při 
podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu předložit 2 stejné 
fotografie, které zobrazují jeho podobu. Žadatel o vydání dočasného občanského 
průkazu je povinen žádost o vydání dočasného občanského průkazu zkontrolovat a 
podepsat ji vlastnoručním podpisem. 

- Vlastnoručním podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního 
jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení. Vlastnoruční podpis 
žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; 
správní orgán příslušný k přijetí žádosti uvede tuto skutečnost v žádosti. 
 

- Podává-li za tohoto žadatele žádost o vydání dočasného občanského průkazu jiná osoba, 
povinnost podepsat žádost o vydání dočasného občanského průkazu se vztahuje na tuto 
osobu (např. zákonného zástupce či opatrovníka). 
 

- Požadavky na předkládanou fotografii k žádosti o dočasný občanský průkaz jsou upraveny 
v § 23 vyhlášky a jsou obdobné požadavkům, které se vztahovaly na předkládanou 



8 
 

fotografii k žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 
328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.  

 

  Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen při převzetí 
dočasného občanského průkazu podepsat vlastnoručním podpisem potvrzení 
o převzetí dočasného občanského průkazu. 

- Vlastnoruční podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko 
překonatelná překážka; správní orgán příslušný k předání dočasného občanského průkazu 
uvede tuto skutečnost v žádosti. 
 

- Přebírá-li dočasný občanský průkaz jiná osoba, povinnost podepsat potvrzení o převzetí 
dočasného občanského průkazu se vztahuje na tuto osobu (např. zákonného zástupce 
či opatrovníka a rovněž na zmocněnce, opravňuje-li ho k převzetí dočasného občanského 
průkazu zvláštní plná moc a závažný důvod, který neumožňuje, aby se občan dostavil 
k převzetí dočasného občanského průkazu sám). 

Dočasný občanský průkaz obsahuje pouze údaje v podobě bezprostředně čitelné 
nebo vnímatelné člověkem. Neobsahuje kontaktní elektronický čip, nosič dat 
s biometrickými údaji osoby, ani její podpis. 

 

3.1. Sumarizace změn oproti stávajícímu zákonu o občanských průkazech 
  

- Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydávané s dobou platnosti 
na 6 měsíců a 3 měsíce jsou nově vydávány jako dočasné občanské průkazy 
s platností na 5 měsíců a 2 měsíce. 

- Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydávaný podle dosavadní právní 
úpravy z důvodu voleb s dobou platnosti 1 měsíc se od účinnosti nového zákona 
nevydává. 

- Doba archivace žádosti se nově zkracuje na 10 let. 
 

 

4. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO 
PRŮKAZU (§ 10 a další) 

 

4.1. Kde lze podat žádost o vydání občanského průkazu 
 

  Žádost o vydání občanského průkazu lze podat pověřenému úřadu, tzn. 
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a v Praze u úřadu městské 
části Praha 1 až 22.  

  V případě podání žádosti o občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 24 hodin nebo 
5 pracovních dnů (dále jen „zrychlený režim“) lze žádost podat na ministerstvu.  

  S účinností od 1. 1. 2025 bude umožněno podat žádost na organizačním útvaru 
Ministerstva zahraničních věcí zřízeném za účelem plnění úkolů služby v zahraničí 
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a určené tímto ministerstvem (dále jen „pověřený zastupitelský úřad“), nepůjde-li 
o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu. 

Žadatel je povinen podat žádost o vydání občanského průkazu na pracovišti 
správního orgánu příslušného k přijetí žádosti (dále jen „podací místo“). 

  Nemůže-li se žadatel z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých 
zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti 
o vydání občanského průkazu na pracoviště podacího místa, podací místo, v jehož 
správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku 
podání žádosti i mimo své pracoviště. Tento postup nelze uplatnit v případě žádosti 
o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu a žádosti podané pověřenému 
zastupitelskému úřadu.  

 

4.2. Postup při podání žádosti o vydání občanského průkazu 
 

 Žádost o vydání občanského průkazu se vyhotovuje na pracovišti podacího místa 
za asistence úřední osoby a s využitím formuláře vydaného ministerstvem. 

Podací místo porovná při vyhotovování žádosti údaje poskytnuté žadatelem s údaji 
vedenými v informačních systémech veřejné správy. 

   Zjistí-li podací místo při vyhotovování žádosti rozpory mezi údaji uvedenými 
v žádosti a údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy, vyzve žadatele, 
aby předložil doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění těchto rozporů, 
a žádost do jejich předložení neumožní podat. Podací místo vystaví žadateli na 
základě jeho požadavku potvrzení o této skutečnosti; o možnosti požadovat toto 
potvrzení žadatele poučí. 

- Potvrzení lze použít např. jako podklad pro tzv. reklamační řízení ve vztahu k základním 
registrům nebo agendovým informačním systémům, jehož cílem je napravit neaktuálnost 
údajů vedených v těchto informačních systémech. Podoba potvrzení má volnou formu.  

  Požaduje-li žadatel, aby mu byl občanský průkaz předán jiným pověřeným 
úřadem než tím, u něhož podává žádost, je povinen uvést v žádosti jím zvolený 
pověřený úřad, na němž si vyhotovený občanský průkaz hodlá vyzvednout (a to včetně 
možnosti převzetí dokladu na pověřeném zastupitelském úřadě – s účinností od 1. 1. 
2025). Tento postup se nepoužije v případě, kdy žadatel požádá, aby mu byl občanský 
průkaz vydán ve lhůtě do 24 hodin. 

  S účinností od 1. 1. 2025 lze podat žádost na pověřeném zastupitelském úřadu 
s tím, že vyhotovený občanský průkaz si žadatel převezme na tomtéž pověřeném 
zastupitelském úřadu nebo si může zvolit coby místo převzetí pověřený úřad, který je 
správním orgánem místně příslušným k vydání občanského průkazu, tzn. pověřený 
úřad podle místa trvalého pobytu občana, případně posledního místa trvalého pobytu 
občana, anebo Magistrát města Brna, pokud občan místo trvalého pobytu v České 
republice nikdy neměl nebo jej nelze zjistit.   
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- Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní na svých webových stránkách seznam 
zastupitelských úřadů, u nichž bude možné vyřídit žádost o občanský průkaz (s účinností 
od 1. 1. 2025) 

  Požaduje-li žadatel v občanském průkazu uvést rodinný stav nebo údaj 
o registrovaném partnerství, je povinen uvést v žádosti tuto skutečnost. Jedná 
se o nepovinně zapisovaný údaj do občanského průkazu.  

  Požaduje-li žadatel, aby mu byl občanský průkaz vydán ve zrychleném 
režimu, je povinen uvést v žádosti tuto skutečnost. 

  Požaduje-li žadatel, aby byl vyrozuměn o možnosti převzetí občanského 
průkazu na předávajícím pověřeném úřadu, je povinen uvést v žádosti tuto 
skutečnost. Žadatel si rovněž zvolí způsob, kterým má být vyrozuměn (textovou 
zprávou, na adresu elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky) a 
sdělí své kontaktní údaje, nejsou-li pověřenému úřadu známy nebo mu nejsou dostupné.  

- Ke každému způsobu vyrozumění může být zvolen pouze jeden kontaktní údaj, ale mohou 
být současně zvoleny všechny způsoby vyrozumění, tzn. žadatel má možnost uvést 
do žádosti jedno telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť, jednu adresu elektronické pošty 
a jeden identifikátor datové schránky. O vyrozumění o možnosti převzetí občanského 
průkazu nelze požádat v případě převzetí občanského průkazu u pověřeného 
zastupitelského úřadu (s účinností od 1. 1. 2025).  

Žadatel je povinen osobně se podepsat na žádost o vydání občanského průkazu 
před úřední osobou podacího místa digitalizovaným podpisem pro účely uvedení jeho 
podpisu v občanském průkazu coby podpisu držitele občanského průkazu. 
Digitalizovaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního 
jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení. 
Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko 
překonatelná překážka; podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti. 

- Tento digitalizovaný podpis činí vždy osoba, jíž má být občanský průkaz vydán, tedy jeho 
držitel, nikoliv osoba, která je oprávněna za žadatele podat žádost.  

Následně podací místo pořídí biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisků 
dvou prstů rukou) žadatele.  

  V případě žadatele mladšího 12 let se pořídí pouze zobrazení obličeje, přičemž 
podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti (jedná se o automatizovaný proces, tak 
jako v případě žádosti o vydání cestovního pasu). Tento postup se použije obdobně 
v případě žadatele, u něhož je fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou.  

Podací místo zobrazí žadateli na monitoru vyhotovenou žádost ke kontrole. 
Žadatel je povinen žádost zkontrolovat a podepsat ji digitalizovaným podpisem. 
Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání 
těžko překonatelná překážka; podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti. 

− Ve fázi stvrzení správnosti údajů uvedených ve vyhotovené žádosti se 
povinnost podepsat žádost vztahuje na osobu, která je oprávněna jednat 
za žadatele (např. zákonného zástupce či opatrovníka). 
 



11 
 

 
 
 

4.3. Jaké správní orgány vydávají občanský průkaz a v jakých lhůtách 
 

  Byla-li žádost podána pověřenému úřadu, správním orgánem příslušným 
k vydání (tzn. vydávajícím pověřeným úřadem) občanského průkazu je tento pověřený 
úřad.  

  Byla-li žádost podána ministerstvu, správním orgánem příslušným k vydání 
občanského průkazu je ministerstvo. 

  Byla-li žádost podána pověřenému zastupitelskému úřadu, správním orgánem 
příslušným k vydání občanského průkazu je místně příslušný pověřený úřad 
(pověřený úřad podle místa trvalého pobytu; podle posledního místa trvalého pobytu; 
Magistrát města Brna v případě neexistence trvalého pobytu). 

Občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti, byla-li 
žádost podána pověřenému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání 
občanského průkazu je v žádosti uveden pověřený úřad.  

S účinností od 1. 1. 2025 se občanský průkaz vydá ve lhůtě 30 dnů ode dne 
podání žádosti, byla-li žádost podána pověřenému zastupitelskému úřadu a jako 
správní orgán příslušný k předání občanského průkazu je v žádosti uveden místně 
příslušný pověřený úřad. 

Občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů ode 
dne podání žádosti, uvede-li žadatel tuto skutečnost v žádosti. V případě vydání 
občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin tato lhůta neběží ve dnech pracovního 
klidu. 

Občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 120 dnů ode dne podání žádosti, byla-li 
žádost podána pověřenému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání 
občanského průkazu je v žádosti uveden pověřený zastupitelský úřad. Stejná lhůta 
platí v případě podání žádosti na pověřeném zastupitelském úřadu, kdy je jako 
správní orgán příslušný k předání občanského průkazu v žádosti uveden tentýž 
pověřený zastupitelský úřad. 

 

4.4. Sumarizace změn oproti stávajícímu zákonu o občanských průkazech 

 
- Zavedení biometrických údajů do občanského průkazu. 
- Zavedení možnosti podat žádost mimo podací místo (výjezd za občanem). 
- Zavedení možnosti podat žádost na pověřeném zastupitelském úřadu s účinností 

od 1. 1. 2025. 
- Zrušení možnosti podání žádosti způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
- Zrušení možnosti využití fotografie od fotografa. 
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- Zrušení možnosti využít fotografii a podpis z agendového informačního systému 
evidence občanských průkazů a agendového informačního systému evidence 
cestovních dokladů. 

- Pořizování všech podpisů v rámci žádosti digitálně, a to z důvodu vedení žádosti 
pouze v elektronické podobě.   

 
 

5. ŽADATEL O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU (§ 8, 
67 a 68) 

 

Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo 
mít občanský průkaz (jmenovitě se jedná o: státního občana České republiky, který 
dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky; státního občana České 
republiky, který nemá trvalý pobyt na území České republiky; státního občana České 
republiky, který je omezen ve správnosti a konečně státního občana mladšího 15 let). 

K podání žádosti o vydání občanského průkazu (dále jen „žádost“) nelze 
zmocnit jinou osobu, než je osoba žadatele samotného nebo osoba oprávněná 
za žadatele jednat podle zákona o občanských průkazech. 

 

5.1. Zastoupení žadatele o vydání občanského průkazu, který je mladší 15 
let (§ 67) 

 

V případě podání žádosti o vydání občanského průkazu pro osobu mladší 15 let 
jedná za tuto osobu a vykonává za ní práva a povinnosti její zákonný zástupce. 

Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba 
mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné 
od jejího zákonného zástupce; umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, postavení žadatele o 
vydání občanského průkazu reálně zastává poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, 
které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče; ředitel zařízení pro výkon 
ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

- Při podání žádosti nemusí tyto osoby předkládat souhlas zákonného zástupce s vydáním 
občanského průkazu. 
 

5.2. Zastoupení žadatele o vydání občanského průkazu, který je starší 15 let 
a není způsobilý k podání žádosti (§ 68) 

 

  Za osobu, která dosáhla věku 15 let a byl jí jmenován opatrovník z důvodu, že 
jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, postavení žadatele reálně 
zastává tento opatrovník. Opatrovník může jednat podle věty první, pouze 
umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.   
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- Je tím myšlen i opatrovník občana, jehož svéprávnost nebyla omezena.  

  Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně 
právně jednat, postavení žadatele reálně zastává člen domácnosti, jehož oprávnění 
zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci. 

 

Dodatečné informace:  

Podává-li žádost za žadatele jiná (oprávněná) osoba, vyžaduje se při podání 
žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele, a to z důvodu pořizování žadatelových 
biometrických údajů. 

  Osoby podle § 67 nebo § 68 vykonávají práva a povinnosti podle zákona 
o občanských průkazech, které by jinak příslušely osobám, jimž je občanský průkaz 
fakticky vydán. 

5.3. Sumarizace změn oproti stávajícímu zákonu o občanských průkazech 
 

- Nově se nevyžaduje souhlas zákonného zástupce, pokud žádá za občana 
mladšího 15 let některá z osob, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče 
(např. podává-li žádost pěstoun; osoba, které byla osoba mladší 15 let 
svěřena do osobní péče; ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). 

 
 

6. DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU (§ 12 a další) 

 

6.1. Žadatel starší 15 let, který má trvalý pobyt na území České republiky  
 

- Doklady předkládané při podání žádosti o vydání prvního občanského 
průkazu 

  Předkládá se rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním 
občanství České republiky (dále jen „státní občanství“), rovněž doklad o státním občanství 
České republiky (dále jen „doklad o státním občanství“), nebo cestovní pas České 
republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen 
„cestovní pas“). 

- Doklady předkládané při žádosti o vydání nového občanského průkazu 

  Předkládá se dosavadní občanský průkaz. Pokud jím žadatel nedisponuje, 
je povinen při podání žádosti předložit rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho 
státním občanství, rovněž doklad o státním občanství; nebo průkaz totožnosti, kterýmžto 
se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, 
včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto 
žadatele (dále jen „průkaz totožnosti“). 
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6.2. Žadatel starší 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky  
 

- Doklady předkládané při podání žádosti o vydání prvního občanského 
průkazu 

 
Předkládá se rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo 
cestovní pas. 

− Je nutné ověřit i údaj o státním občanství, neboť se jedná o občany, u nichž lze 
předpokládat, že dlouhodobě žijí na území jiného státu a mohli nabýt jiné státní 
občanství 
 

- Doklady předkládané při podání žádosti o vydání nového občanského 
průkazu 
 

  Předkládá se rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo 
průkaz totožnosti. 

 

6.3. Žadatel, který ukončil pobyt v cizině 
  

Předkládá se rodný list a doklad o státním občanství, nebo cestovní pas. 

 

6.4. Žadatel, který nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo 
udělením 

 
  Předkládá se rodný list a doklad o státním občanství. V případě, že žadatel 
v době před žádostí o první strojově čitelný občanský průkaz disponoval dočasným 
občanským průkazem, předkládá tento dočasný občanský průkaz a rodný list. 

 

6.5. Žadatel, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání 
žádosti o vydání občanského průkazu 

 
− Doklady předkládané při podání žádosti o vydání prvního občanského 

průkazu 
 

Předkládá se rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním 
občanství, rovněž doklad o státním občanství, nebo cestovní pas a rozhodnutí o omezení 
svéprávnosti.  

 
− Vzhledem k tomu, že u této osoby je v informačním systému evidence obyvatel 

veden údaj o omezení svéprávnosti, avšak bez uvedení konkrétního rozsahu 
omezení, ukládá se této osobě povinnost předložit rozhodnutí soudu o omezení 
svéprávnosti, z něhož bude zřejmé, že k podání žádosti o vydání občanského 
průkazu je tato osoba způsobilá. 
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− Doklady předkládané při podání žádosti o vydání nového občanského 

průkazu 
 
Předkládá se dosavadní občanský průkaz. Pokud jím žadatel nedisponuje, 

je povinen při podání žádosti předložit rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti 
o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství; pokud nedisponuje ani 
těmito dokumenty, může prokázat totožnost průkazem totožnosti. Vždy se současně 
předkládá rozhodnutí o omezení svéprávnosti. 

 

6.6. Osoba, která je oprávněna za žadatele podat žádost o vydání 
občanského průkazu 

 
− Doklady předkládané při podání žádosti o vydání prvního občanského 

průkazu 

 Předkládá se rodný list občana, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním 
občanství, rovněž doklad o jeho státním občanství, nebo cestovní pas občana; dále se 
předkládá veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost 
za občana. Dalšími předkládanými listinami jsou rozhodnutí o omezení svéprávnosti 
občana, je-li svéprávnost občana omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti; 
a vždy vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad (včetně cestovního dokladu 
vydaného cizozemským orgánem) žádající osoby za občana. 

− Doklady předkládané při podání žádosti o vydání nového občanského 
průkazu 

Předkládá se dosavadní občanský průkaz občana, nebo, nelze-li předložit 
dosavadní občanský průkaz občana, rodný list občana, a vzniknou-li důvodné 
pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o jeho státním občanství, anebo cestovní 
pas občana. Dále se předkládá rozhodnutí o omezení svéprávnosti občana, je-li 
svéprávnost občana omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti; a vždy vlastní 
občanský průkaz nebo cestovní doklad (včetně cestovního dokladu vydaného 
cizozemským orgánem) žádající osoby za občana. 

 

Dodatečné informace k tématu:  

− Veškeré doklady, které se při podání žádosti o vydání občanského průkazu 
předkládají, musí být platné. 

− Nemohou být předkládány cizozemské doklady (např. rodný list vydaný cizím 
státem), s výjimkou cestovního dokladu osoby definovaného v bodě 6.6. 

− Žádost o vydání občanského průkazu nemůže za žadatele podat 
zmocněnec, kterého by k takovému právnímu jednání opravňovala zvláštní 
plná moc s úředně ověřeným podpisem žadatele. 

− Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání 
žádosti o vydání občanského průkazu předložit potřebné doklady (tak, jak 



16 
 

jsou definovány výše), je povinen prokázat svou totožnost jiným 
hodnověrným způsobem (např. svědectvím jiných osob). 

 
 
 
 

7. VÝROBA OBČANSKÉHO PRŮKAZU A JEHO 
KONTROLA PŘED PŘEDÁNÍM (§ 24 a další) 

 

Ministerstvo zajistí výrobu občanského průkazu a jeho předání správnímu 
orgánu příslušnému k předání občanského průkazu (dále jen „předávající pověřený 
úřad“) nebo, má-li být občanský průkaz převzat u pověřeného zastupitelského úřadu, 
správnímu orgánu příslušnému k vydání občanského průkazu (dále jen „místně 
příslušný pověřený úřad“).  

Předávající pověřený úřad nebo, má-li být občanský průkaz převzat u pověřeného 
zastupitelského úřadu, místně příslušný pověřený úřad zkontroluje po převzetí 
vyrobeného občanského průkazu, zda je občanský průkaz způsobilý k předání a ověří 
funkčnost nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje. 

− Provede se vizuální kontrola dokladu a ověření funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji 
(přičemž funkčnost nosiče dat, který je kontaktním elektronickým čipem, se v této fázi 
neověřuje). Tato kontrola by měla být provedena dříve, než se dostaví žadatel k převzetí 
občanského průkazu, ideálně co nejdříve po obdržení vyhovených občanských průkazů 
od ministerstva. Provádění této kontroly by mělo zajistit vytvoření dostatečné časové 
rezervy pro případ nutnosti reklamace dokladu z důvodu nefunkčnosti nosiče dat 
s biometrickými údaji a zajištění výroby nového občanského průkazu, a to před uplynutím 
zákonné lhůty pro vydání občanského průkazu. Zajištění výroby nového občanského 
průkazu se však netýká občanských průkazů vydávaných ve zrychleném režimu, tj. ve lhůtě 
do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů.  
 

− Ověření funkčnosti bezkontaktního čipu obsahujícího biometrické údaje probíhá shodným 
způsobem, jako je tomu v současné době u procesu vydávání cestovních pasů. Ověřením 
funkčnosti bezkontaktního čipu se rozumí kontrola možnosti načíst údaje z bezkontaktního 
čipu prostřednictvím bezkontaktní čtečky. Údaje jsou po úspěšném načtení zobrazeny 
na monitoru. 

  V případě převzetí občanského průkazu na pověřeném zastupitelském úřadu 
nejprve místně příslušný pověřený úřad provede kontrolu způsobilosti občanského 
průkazu k předání. Po kladném výsledku provedené kontroly je občanský průkaz 
předán pověřenému zastupitelskému úřadu prostřednictvím ústředí Ministerstva 
zahraničních věcí (s účinností od 1.1.2025). 

Zjistí-li předávající pověřený úřad nebo, má-li být občanský průkaz převzat 
u pověřeného zastupitelského úřadu, místně příslušný pověřený úřad nezpůsobilost 
občanského průkazu k předání nebo nefunkčnost nosiče dat, v němž jsou uvedeny 
biometrické údaje, vyrozumí o této skutečnosti ministerstvo. V součinnosti 
s ministerstvem zajistí výrobu nového občanského průkazu. Tento postup se nepoužije 
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v případě občanského průkazu vydávaného ve zrychleném režimu. Ministerstvo předá 
opětovně vyhotovený občanský průkaz předávajícímu pověřenému úřadu nebo, má-li být 
občanský průkaz převzat u pověřeného zastupitelského úřadu, místně příslušnému 
pověřenému úřadu. 

- Nezpůsobilostí občanského průkazu, kdy je nezbytné vyrozumět ministerstvo, je 
myšlena výrobní vada občanského průkazu.  

7.1. Sumarizace změn oproti stávajícímu zákonu o občanských průkazech 
 

− zavedení kontroly nosiče dat s biometrickými údaji  
 
 

8. PŘEVZETÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU (§ 25 a další) 
 

8.1. Vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu 
 

− Ministerstvo vyrozumí žadatele o vydání občanského průkazu, že občanský 
průkaz je připraven k převzetí, pakliže o to požádal v žádosti o vydání 
občanského průkazu.  

− Ministerstvo vyrozumí žadatele způsobem uvedeným v žádosti. 
 
- Žadatel může do žádosti uvést jedno telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť, jednu 

adresu elektronické pošty a jeden identifikátor datové schránky. Na uvedené kontaktní 
údaje je žadateli následně zaslána informace o možnosti převzetí občanského průkazu. 
O vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu nelze požádat v případě 
převzetí občanského průkazu u pověřeného zastupitelského úřadu.  
 

- Předávající pověřený úřad po zkontrolování vyrobených občanských průkazů provede 
v informačním systému tzv. „potvrzení dávky“ vyrobených občanských průkazů, na 
jehož základě ministerstvo všem dotčeným žadatelům z právě potvrzené dávky 
automaticky rozešle požadovanou informaci. Tuto službu technicky zajišťuje 
ministerstvo jako správce evidence občanských průkazů. 

 

8.2. Správní orgán příslušný k předání občanského průkazu 
 

− Předání občanského průkazu na území České republiky  
 

 Zjednodušeně lze říct, že občanský průkaz vydávaný ve lhůtě do 30 dnů lze, 
s jedinou výjimkou (viz níže), převzít u kteréhokoliv pověřeného úřadu, přičemž konkrétní 
pověřený úřad si zvolí sám žadatel při podání žádosti o vydání občanského průkazu. 
Neurčil-li žadatel pověřený úřad, u něhož si občanský průkaz převezme, platí, že si 
občanský průkaz převezme u pověřeného úřadu, u něhož podal žádost. 

 
  Onou výjimkou je občanský průkaz vydávaný ve lhůtě do 30 dnů, o jehož vydání byl 
požádán pověřený zastupitelský úřad, pokud si žadatel zvolil, že si občanský průkaz 
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převezme na území České republiky. V takovém případě je možné občanský průkaz 
převzít pouze u pověřeného úřadu, který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele 
na území České republiky nebo podle místa jeho posledního trvalého pobytu na území 
České republiky. Neměl-li žadatel o vydání občanského průkazu nikdy trvalý pobyt na 
území České republiky nebo nelze-li jeho trvalý pobyt na území České republiky zjistit, lze 
občanský průkaz převzít u Magistrátu města Brna. (s účinností od 1. 1. 2025) 
 

Je-li občanský průkaz vydán ve lhůtě do 5 pracovních dnů, může žadatel občanský 
průkaz převzít buď u pověřeného úřadu, u něhož podal žádost, nebo u ministerstva. 
Pakliže je občanský průkaz vydáván ve lhůtě do 24 hodin, může jej žadatel převzít pouze 
u ministerstva. 

 
− Předání občanského průkazu mimo území České republiky  

    (S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2025) 
 

Pokud žadatel podá žádost na pověřeném zastupitelském úřadu a chce-li si 
následně vyzvednout občanský průkaz v zahraničí, předávajícím pověřeným 
zastupitelským úřadem je právě ten, u něhož byla podána žádost.  

 
Při podání žádosti na pověřeném úřadu může žadatel zvolit coby předávající úřad 

kterýkoliv pověřený zastupitelský úřad. 
 

− Předání občanského průkazu mimo pracoviště pověřeného úřadu 
 

Nemůže-li se občan z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých 
zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského 
průkazu na pracoviště předávajícího pověřeného úřadu, správní orgán, v jehož 
správním obvodu se občan zdržuje, umožní žadateli na základě jeho neformálního 
požadavku převzetí občanského průkazu i mimo své pracoviště. V případě 
občanského průkazu, který má být vydán ve zrychleném režimu, se jeho předání mimo 
pracoviště předávajícího pověřeného úřadu provede ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání 
žádosti. Tento postup nelze uplatnit v případě převzetí občanského průkazu u pověřeného 
zastupitelského úřadu. 

- Závažnými důvody jsou chápány: výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody, výkon 
zabezpečovací detence, soudem nařízené ústavní ochranné léčení, ústavní výchova, 
ochranná výchova nebo závažné dlouhodobé zdravotní důvody atp. 
 

- Při převzetí občanského průkazu mimo pracoviště pověřené úřadu nelze k občanskému 
průkazu zadat identikační osobní kód (dále jen „IOK“), deblokační osobní kód (dále jen 
„DOK“) a bezpečnostní osobní kód (dále jen „BOK“) 

 

8.3. Kdo může převzít vyhotovený občanský průkaz 
  

  Žadatel je povinen převzít občanský průkaz na pracovišti předávajícího 
pověřeného úřadu. 
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- Vyžaduje se osobní přítomnost osoby, která je oprávněna občanský průkaz převzít 
(držitel samotný, ale i jeho zákonný zástupce nebo opatrovník). V případě, že za 
držitele občanského průkazu, přebírá občanský průkaz jiná oprávněná osoba, 
přítomnost držitele občanského průkazu se při převzetí občanského průkazu 
nevyžaduje.   

  Nemůže-li se žadatel z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých 
zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského 
průkazu na pracoviště předávajícího pověřeného úřadu, může za něj občanský průkaz 
převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, 
zmocněnec je povinen při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s 
úředně ověřeným podpisem žadatele. 

- Zmocnitelem může být např. i zákonný zástupce mající povinnost převzít občanský 
průkaz vyhotovený pro své nezletilé dítě, avšak kterýžto není schopen občanský průkaz 
převzít s ohledem na dlouhodobé zdravotní problémy. Není však ani záměrem, 
aby zmocněnci přebírali občanské průkazy, aniž by k tomu byly vážnější důvody.  

  
8.4. Postup při převzetí občanského průkazu - obecný 
 

  Žadatel je povinen při převzetí občanského průkazu prokázat svou totožnost. 
To neplatí v případě, kdy správní orgán příslušný k předání občanského průkazu 
ověří totožnost žadatele pomocí občanského průkazu připraveného k převzetí.  
 

- Povinnost prokázat totožnost bude splněna zejména tím, že žadatel předloží svůj 
dosavadní občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou. Zákon 
připouští i možnost ověření totožnosti občana na základě občanského průkazu 
připraveného k převzetí. Tato možnost samozřejmě neplatí, v případě převzetí 
občanského průkazu jinou oprávněnou osobou než je držitel občanského průkazu.    

Žadatel je povinen při převzetí občanského průkazu podepsat digitalizovaným 
podpisem potvrzení o převzetí občanského průkazu. Digitalizovaný podpis žadatele 
se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; předávající 
pověřený úřad uvede tuto skutečnost v žádosti. 

- Přebírá-li za žadatele občanský průkaz jiná osoba, vztahuje se povinnost podepsat 
potvrzení o převzetí občanského průkazu na tuto osobu (např. zákonného zástupce 
či opatrovníka a rovněž na zmocněnce, opravňuje-li ho k převzetí občanského průkazu 
zvláštní plná moc). 

Žadatel je povinen při převzetí občanského průkazu odevzdat dosavadní 
občanský průkaz. Předávající pověřený úřad 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 ponechání znehodnoceného občanského průkazu, 
správní orgán znehodnocený občanský průkaz zlikviduje. 

- Ponechání občanského průkazu držiteli je umožněno pouze v případě neplatných 
občanských průkazů, u nichž se provede fyzické znehodnocení v podobě proděravění, 
a to ve strojově čitelné zóně a v čipech (pokud je občanský průkaz obsahuje). 
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- Informaci o ponechání občanského průkazu žadateli je nezbytné taktéž vyznačit 
do evidence občanských průkazů (prostřednictvím aplikace C227).  

Žadatel, který dosáhl věku 15 let, má právo při převzetí občanského průkazu 
provést za asistence úřední osoby aktivaci nebo jinou správu státních dat 
pro elektronické využití občanského průkazu. Tento postup nelze použít v případě 
převzetí občanského průkazu mimo pracoviště předávajícího pověřeného úřadu 
a v případě, kdy občanský průkaz přebírá za žadatele jiná osoba nebo jeho 
zmocněnec. 

- Nemožnost aktivace a jiné správy státních dat pro elektronické využití občanského 
průkazu při předání občanského průkazu mimo pracoviště pověřeného úřadu 
je zapříčiněna tím, že není k dispozici mobilní verze technického a programového 
vybavení, které by umožňovalo potřebnou kontrolu občanského průkazu. V případě, že 
občanský průkaz nepřebírá držitel (tj. například při převzetí občanského průkazu 
opatrovníkem nebo zmocněncem), je aktivace a další jiná správa státních dat 
pro elektronické využití občanského průkazu nepřípustná z toho důvodu, že nakládání 
s těmito daty je vázáno ryze na osobu, jíž je občanský průkaz vydán. Ve výše 
uvedených případech tedy není možné při převzetí občanského průkazu zadat 
IOK, DOK a BOK.  

Dodatečné informace k tématu:  

Po technické stránce by mělo být součástí předání občanského průkazu prostřednictvím 
aplikace CDBP i zaznamenání osoby přebírající občanský průkaz (z číselníku se vybere příslušná 
oprávněná osoba přebírající občanský průkaz např. držitel, zákonný zástupce – matka, zákonný 
zástupce – otec, atd.). Dále by měla být zaznamenána informace o funkčnosti, případně 
nefunkčnosti kontaktního elektronického čipu a nosiče dat biometrických údajů předávaného 
občanského průkazu a informace o případném výběru správního poplatku spojeného s předáním 
občanského průkazu. Tyto informace budou součástí kolonky „Poznámky k předání“ v žádosti 
o občanský průkaz a budou ukládány do agendového informačního systému evidence občanských 
průkazů.  

 

8.5. Postup při převzetí občanského průkazu vydaného žadateli staršímu 10 
let 

 

  Ověřuje se funkčnost nosiče dat, který je kontaktním elektronickým čipem, 
i funkčnost nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje. Kontrola způsobilosti 
občanského průkazu k předání a ověření funkčnosti nosiče dat již probíhá před žadatelem, 
kterýžto má povinností seznámit se s výsledkem tohoto ověření (veškeré informace 
o funkčnosti nosiče dat a v něm uvedených biometrických údajů budou zobrazeny 
na monitoru). 

- Pokud občanský průkaz přebírá jiná osoba než držitel, postačuje při převzetí 
občanského průkazu pouze přítomnost přebírající osoby. 

 

8.6.  Postup při převzetí občanského průkazu vydaného žadateli mladšímu 
10 let 
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  Ověřuje se pouze funkčnost nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické 
údaje. Kontrola způsobilosti občanského průkazu k předání a ověření funkčnosti nosiče 
dat již probíhá před osobou, která občanský průkaz za držitele přebírá, přičemž tato 
má povinností seznámit se s výsledkem tohoto ověření (veškeré informace o funkčnosti 
nosiče dat a v něm uvedených biometrických údajů budou zobrazeny na monitoru). 

- Jelikož je osobám mladším 10 let vydáván občanský průkaz s maximální dobou 
platnosti 5 let, nemohou mít osoby spadající do této věkové kategorie nikdy identifikační 
certifikát aktivován (podmínkou jeho aktivace je dosažení hranice 15 let věku), tudíž 
je bezpředmětné provádět u těchto osob kontrolu funkčnosti kontaktního elektronického 
čipu. 

- Věkovou hranici bude automaticky hlídat aplikace CDBP.  
- Osoba mladší 15 let nemusí být při převzetí občanského průkazu přítomna. 

 

Dodatečné informace k tématu:    

  Ověřením funkčnosti bezkontaktního čipu (obsahujícího biometrické údaje) se rozumí 
kontrola možnosti načíst údaje z bezkontaktního čipu prostřednictvím bezkontaktní čtečky. Údaje 
jsou po úspěšném načtení zobrazeny na monitoru. Kontrola bude probíhat ve fázi převzetí 
občanského průkazu pověřeným úřadem od ministerstva (bez přítomnosti žadatele o vydání 
občanského průkazu), dále při převzetí občanského průkazu, kdy jsou údaje zobrazeny též osobě 
přebírající občanský průkaz, a dále kdykoliv v průběhu platnosti občanského průkazu na žádost 
oprávněné osoby, která se s průkazem dostaví na pracoviště pověřeného úřadu. 

  

8.7.  Postup při zjištění nezpůsobilosti občanského průkazu k převzetí 
 

Je-li zjištěna nezpůsobilost občanského průkazu nebo nefunkčnost jeho 
nosiče dat (tj. kontaktního elektronického čipu nebo nosiče biometrických údajů) 
při předání občanského průkazu vydaného ve standardním i zrychleném režimu, 
vyrozumí se o této skutečnosti ministerstvo. Občanský průkaz lze žadateli předat 
i s nefunkčním nosičem dat, pokud žadatel uvede, že občanský průkaz potřebuje 
používat bezprostředně po jeho vydání. V takovém případě nedochází k vyrozumění 
ministerstva, předávající pověřený úřad tuto skutečnost pouze zaznamená 
v evidenci občanských průkazů jako poznámku k předání občanského průkazu.  

− Občan by měl být poučen, že poté, co pomine jeho potřeba používat občanský 
průkaz, který mu byl předán s nefunkčním nosičem dat, může požádat u 
pověřeného úřadu o jeho reklamaci.  

− V případě reklamace občanského průkazu, doporučujeme, uvádět do reklamačního 
protokolu informaci o tom, že se jedná o občanský průkaz, který byl občanovi 
předán k užívání s nefunkčním nosičem dat. 

 
 

8.8. Sumarizace změn oproti stávajícímu zákonu o občanských průkazech 
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− Zavedení možnosti předat občanský průkaz mimo území České 
republiky (s účinností od 1. 1. 2025). 

− Zavedení možnosti převzetí občanského průkazu zmocněncem na základě 
zvláštní plné moci. 

− Zavedení možnosti ponechání znehodnoceného občanského průkazu. 
− Zrušení povinnosti zadat bezpečnostní osobní kód při převzetí 

občanského průkazu. Nově se jedná pouze o právo. (Ke dni 2. srpnu 2021 
se zneplatní všechny zadané BOK podle zákona č. 328/1999 Sb., o 
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.) 

− Nezadání BOK, IOK a DOK při předání občanského průkazu mimo 
pracoviště pověřeného úřadu (a při převzetí jinou osobou než je držitel 
občanského průkazu). 

− Ukončení kontroly kontaktního elektronického čipu při převzetí 
občanského průkazu vydávaného občanu mladšímu 10 let. 

− Zavedení povinné kontroly funkčnosti nosiče dat, v němž jsou uvedeny 
biometrické údaje, a kontaktního elektronického čipu, pokud je žadatel 
starší 10 let. 

− Zavedení povinné kontroly funkčnosti nosiče dat, v němž jsou uvedeny 
biometrické údaje, pokud je žadatel mladší 10 let. 

− Rozšíření údajů uváděných do žádosti o vydání občanského průkazu 
při převzetí občanského průkazu. 

− Zavedení možnosti předat žadateli občanský průkaz i s nefunkčním 
nosičem dat, pokud žadatel uvede, že občanský průkaz potřebuje používat 
bezprostředně po jeho vydání. 
 

 

9. SKONČENÍ PLATNOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU 
(§ 34 a další) 

 
9.1. Platnost občanského průkazu skončí: 

 
− uplynutím doby platnosti v něm uvedené;  
− ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití; 
− dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu;  
− ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky;  
− pozbytím státního občanství České republiky;  
− úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého;  
− převzetím nového občanského průkazu; nebo 
− odevzdáním nalezeného občanského průkazu, pokud jeho platnost 

neskončila ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití. 
 

 

9.2. Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne: 
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− ohlášení změny místa trvalého pobytu;  
− nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo 

příjmení;  
− nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno 

v občanském průkazu; nebo  
− změny pohlaví.  

 

 

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

− uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství; 
− úmrtí manžela nebo partnera, nebo  
− nabytí právní moci rozhodnutí o 

• rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství;  
• zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného 

partnerství;  
• prohlášení manželství nebo registrovaného partnerství 

za neplatné; nebo  
• prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého. 

POZNÁMKA 

Pod bodem „nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení“ 
je zahrnuta i změna jména nebo příjmení, která nevychází striktně z vydávaného rozhodnutí, ale 
je pojímána v širším slova smyslu, tzn. lze pod tento bod přiřadit například i změnu příjmení 
vyplývající z uzavřeného manželství.   

 

9.3. Rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu 
 
Platnost občanského průkazu skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí 

o skončení platnosti občanského průkazu. 
 

9.3.1. Rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu za souhlasu 
jeho držitele 

   
  Pověřený úřad, pověřený zastupitelský úřad (s účinností od 1. 1. 2025) nebo 
ministerstvo rozhodne z moci úřední o skončení platnosti občanského průkazu, pokud 
se skončením platnosti souhlasí držitel občanského průkazu a občanský průkaz 
je poškozen; obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, 
s výjimkou toho, kdy orgán veřejné moci oddělí vyznačenou část občanského průkazu; 
nebo došlo k podstatné změně podoby držitele občanského průkazu. 
.  

Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí o skončení platnosti občanského 
průkazu se pouze učiní záznam do spisu, proti rozhodnutí se nelze odvolat. 
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- Záznamem do spisu se rozumí sepsání záznamu o skončení platnosti občanského 

průkazu.  
 

9.3.2. Rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu bez souhlasu 
jeho držitele 

   
  Pokud držitel občanského průkazu se skončením platnosti občanského 
průkazu nesouhlasí, rozhodne z moci úřední o skončení platnosti občanského průkazu 
z důvodu definovaných v bodě 9.3.1 pověřený úřad, v jehož správním obvodu má 
držitel občanského průkazu místo trvalého pobytu. Nemá-li držitel občanského 
průkazu místo trvalého pobytu, rozhodne o skončení platnosti občanského průkazu 
pověřený úřad, v jehož správním obvodu měl naposledy místo trvalého pobytu; neměl-li 
nikdy místo trvalého pobytu nebo nelze-li místo jeho trvalého pobytu zjistit, rozhodne 
o skončení platnosti občanského průkazu Magistrát města Brna. 

Odvolání proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nemá 
odkladný účinek. 

- V případě vedení klasického správního řízení o skončení platnosti občanského průkazu 
nebude vydané rozhodnutí součástí agendového informačního systému evidence 
občanských průkazů. 

POZNÁMKA 

 V případě skončení platnosti občanského průkazu se občanovi již nevydává potvrzení 
o občanském průkazu.  

 

9.4. Vyznačení změny skutečností mající vliv na údaj uvedený v občanském 
průkazu 

 

Nastane-li u držitele občanského průkazu změna skutečnosti mající vliv na údaj 
uvedený v občanském průkazu, oddělí se vyznačená část občanského průkazu.  

Oddělení vyznačené části občanského průkazu podle odstavce 1 se nepovažuje  
za poškození nebo zničení občanského průkazu. 

- Nově se při změně skutečností uvedených v občanském průkazu již nebude vydávat 
potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. V případě změny 
jména, příjmení, rodného čísla, rodinného stavu nebo partnerství (pokud je daný údaj 
zapsán v občanském průkazu), se oddělí příslušná část občanského průkazu (roh B) a 
občanský průkaz s odděleným rohem se ponechá držiteli občanského průkazu. 
Takovýto občanský průkaz je platný než uplyne doba 45 dnů (pokud by nenastal 
některý z důvodů, který by způsobil dřívější konec platnosti). 
  

- V případě ohlášení změny místa trvalého pobytu občana se i nadále odděluje roh (roh 
A) a současně se vydává potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Takovýto občanský 
průkaz s vydaným potvrzením je též platný do doby uplynutí 45 dnů (pokud by nenastal 
některý z důvodů, který by způsobil dřívější konec platnosti) ode dne ohlášení změny 
místa trvalého pobytu.  
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9.5. Sumarizace změn oproti stávajícímu zákonu o občanských průkazech 
 

− Skončení platnosti z důvodu převzetí nového občanského průkazu 
a odevzdáním nalezeného občanského průkazu 

− Zavedení 45denní lhůty pro skončení platnosti občanského průkazu 
ve specifických životních situacích. 

− Zavedení možnosti rozhodnout o skončení platnosti občanského 
průkazu i na zastupitelském úřadě (od 1. 1. 2025) a na ministerstvu. 

− Ukončení vydávání potvrzení o občanském průkazu a potvrzení o 
změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.  
 
 

 

10. PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELE 
OBČANSKÉHO PRŮKAZU, NEDOVOLENÉ 
NAKLÁDÁNÍ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM 

(§ 37 a další) 
 

10.1. Práva držitele občanského průkazu 
 
Držitel občanského průkazu, který dosáhl věku 15 let, má právo 

na elektronické využití občanského průkazu. 
 

  Držitel, který dosáhl věku 15 let, má právo za asistence úřední osoby 
pověřeného úřadu nebo pověřeného zastupitelského úřadu (s účinností od 1. 1. 
2025) provést aktivaci nebo jinou správu státních dat pro elektronické využití 
občanského průkazu, pokud tak neučinil při převzetí občanského průkazu. Toto 
právo nemá osoba, která jedná za držitele, nebo jeho zmocněnec. 
 

- Státními daty, které má občan možnost aktivovat nebo provádět jejich jinou správu, jsou 
myšleny zejména úkony spojené s BOK, IOK a DOK. Tyto kódy má občan možnost 
zadat při převzetí občanského průkazu, pokud za občana nepřebírá občanský průkaz 
jiná osoba nebo pokud není občanský průkaz předáván mimo pracoviště pověřeného 
úřadu (výjezd za občanem). Pokud si občan při převzetí občanského průkazu uvedené 
kódy nezadá, má možnost jejich zadání v průběhu platnosti občanského průkazu 
u kteréhokoliv pověřeného úřadu nebo pověřeného zastupitelského úřadu.  

 
Držitel má právo na zablokování státních dat pro elektronické využití 

občanského průkazu, která jsou potřebná pro jeho elektronickou identifikaci 
a autentizaci.  

− Zablokování bude prováděno zejména telefonickým ohlášením Správě základních 
registrů podle § 41 odst. 6 písm. b) zákona o občanských průkazech. 
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  Držitel má právo na vydání nového občanského průkazu v případě 
nesprávnosti údajů uvedených v občanském průkazu nebo nefunkčnosti nosiče dat. 
 
 
 
 

10.2. Povinnosti držitele občanského průkazu 
 

  Držitel má povinnost chránit občanský průkaz s přihlédnutím ke všem 
okolnostem a poměrům před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo 
nebezpečím zneužití. 
 

- Rozšiřuje se povinnost občana o ohlášení nebezpečí zneužití, které nově nebude 
vázáno pouze k identifikačnímu certifikátu.  

 
  Držitel má povinnost ohlásit neprodleně pověřenému úřadu nebo ministerstvu 
– pokud u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu 
– poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo na 
území České republiky (s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití 
občanského průkazu). 
 

- Rozhodný okamžik pro počítání lhůty „neprodleně“ nastává až ve chvíli, kdy povinná 
osoba danou skutečnost zjistí. 

Držitel má povinnost ohlásit neprodleně pověřenému úřadu, Policii České 
republiky (dále jen „policie“) nebo ministerstvu – pokud u něj současně podá žádost 
o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu – ztrátu nebo odcizení 
občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky. 

- Nově bude možné ohlásit ztrátu občanského průkazu i na policii, naopak matriční úřad 
o svoji působnost s novým zákonem přichází.  

Držitel má povinnost ohlásit neprodleně pověřenému zastupitelskému úřadu 
poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, 
k němuž došlo v zahraničí (s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití 
občanského průkazu).  

Držitel má povinnost odevzdat nebo, má-li zájem si občanský průkaz 
ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný občanský průkaz, předložit 
k znehodnocení pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu (s 
účinností od 1. 1. 2025) občanský průkaz, a to do 15 dnů ode dne skončení jeho 
platnosti.  

- Nový zákon umožňuje ponechání dosavadního neplatného občanského průkazu, 
za předpokladu, že je doklad úředně znehodnocen, tzn. je proděravěn, a to i v místech 
nosičů dat (strojově čitelné zóny, kontaktního čipu a nosiče biometrických údajů) 
občanského průkazu (za podmínky, že se nejedná o padělaný nebo pozměněný 
doklad). Příslušný orgán by měl současně informaci o znehodnocení a ponechání 
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občanského průkazu občanovi zavést do agendového informačního systému evidence 
občanských průkazů.  

  Držitel má povinnost odevzdat neprodleně k znehodnocení pověřenému 
úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo policii občanský průkaz, který 
ohlásil jako ztracený nebo odcizený a který po ohlášení nalezl, nebo, má-li zájem si 
tento občanský průkaz ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný občanský 
průkaz, jej předložit neprodleně k znehodnocení pověřenému úřadu nebo 
pověřenému zastupitelskému úřadu (s účinností od 1. 1. 2025). 

Držitel je povinen ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí 
zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití 
občanského průkazu, osobně, prostřednictvím své datové schránky, na adresu 
elektronické pošty příslušného správního orgánu nebo prostřednictvím elektronické 
aplikace pro ohlašování ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského 
průkazu (v případě elektronické aplikace je odložena účinnost na 2. srpen 2023). 

- Předpokladem pro provedení ohlášení na adresu elektronické pošty příslušného 
správního orgánu, které lze akceptovat, je zajištění stvrzení totožnosti osoby, která 
podání činí, tzn. e-mailová zpráva musí být například podepsána zaručeným 
elektronickým podpisem.  
 

- Držitel nemá povinnost ohlásit nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití 
občanského průkazu. Dojde-li k nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití 
občanského průkazu, je na rozhodnutí držitele, zda nebezpečí zneužití těchto dat ohlásí 
či nikoliv. Pro zablokování státních dat pro elektronické využití občanského průkazu 
(pro elektronickou identifikaci a autentizaci) má držitel možnost, obrátit se telefonicky 
na Správu základních registrů. Tímto postupem nedojde ke skončení platnosti 
občanského průkazu, bude zablokována pouze elektronická část občanského průkazu. 

Za držitele může poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití 
občanského průkazu ohlásit jeho zmocněnec, kterému držitel udělil k tomuto účelu 
zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem. 

- Zmocnění může udělit i oprávněná osoba k jednání za občana podle § 67 a 68 zákona 
o občanských průkazech (například zákonný zástupce dítěte).  

 

10.3. Povinnosti jiných osob 
 

Každý, kdo nalezne občanský průkaz vydaný jiné osobě, je povinen jej 
neprodleně odevzdat pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo 
policii. 

- Podle nové právní úpravy se již odevzdávající osobě nevydává potvrzení o občanském 
průkazu.  
 

- Pokud je odevzdávaný občanský průkaz stále platný, je nezbytné provést jeho 
zneplatnění v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů 
z důvodu odevzdání nalezené občanského průkazu.  
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Každý, kdo má v držení občanský průkaz vydaný osobě, která zemřela nebo 
byla prohlášena za mrtvou, který není úředně znehodnocen, je povinen jej 
neprodleně odevzdat pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu. 

- Povinnost odevzdání občanského průkazu je vztažena pouze na úředně 
neznehodnocené občanské průkazy. Znehodnocené občanské průkazy mohou sloužit 
jako upomínkové předměty, ale mělo by se s nimi nakládat s ohledem na v nich 
uváděné údaje.  

Každý, kdo je oprávněn k uložení dat v občanském průkazu podle § 5 odst. 4 
zákona o občanských průkazech, je povinen při ukládání dat zkontrolovat funkčnost 
nosiče dat a správnost uložených dat a o kontrole vydat držiteli písemné potvrzení. 
Tento postup se nepoužije v případě ukládání dat samotným držitelem. 

 

10.4. Nedovolené nakládání s občanským průkazem 
 
Zakazuje se  

− odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky;  
− přijímat občanský průkaz jako zástavu;  
− pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele;  
− zpracovávat údaje uvedené v občanském průkazu a data 

pro elektronické využití občanského průkazu bez souhlasu držitele 
(tento postup se nepoužije v případě nahlédnutí do občanského průkazu 
v souvislosti s ověřováním totožnosti, které vyžaduje nebo umožňuje právní 
předpis), a 

−  provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy, 
s výjimkou uložení dat podle § 5 odst. 3 nebo 4 zákona o občanských 
průkazech. 
 

- Zvláštní právní předpis stejné nebo vyšší právní síly může stanovit jinak oproti výše 
uvedeným zákazům, na základě čehož se nemusí vždy výše stanovené zákazy uplatnit. 
Například u pořízení kopie občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského 
průkazu může být tento zákaz porušen, pokud je osoba jiným právním předpisem 
stejné nebo vyšší právní síly zmocněna k pořízení kopie občanského průkazu 
(příkladem může být zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 

 

10.5. Sumarizace změn oproti stávajícímu zákonu o občanských průkazech 
− Zavedení možnosti ohlásit ztrátu občanského průkazu na policii 

a odstranění působnosti matričních úřadů. 
− Zavedení možnosti ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo 

nebezpečí zneužití občanského průkazu (s výjimkou nebezpečí zneužití 
dat pro elektronické využití občanského průkazu) prostřednictvím své 
datové schránky, na adresu elektronické pošty příslušného správního 
orgánu nebo prostřednictvím elektronické aplikace pro ohlašování 
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ztráty (účinnost odložena ke 2. srpnu 2023), odcizení nebo nebezpečí 
zneužití občanského průkazu. 

− Zavedení možnosti ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo 
nebezpečí zneužití občanského průkazu zmocněncem na základě 
zvláštní plné moci držitelem mu svěřené. 

− Ukončení vydávaní potvrzení o občanském průkazu při odevzdání 
občanského průkazu. 

− Umožnění ponechání neplatného (úředně znehodnoceného) 
občanského průkazu. 

11. PŘESTUPKY (§ 65 až § 66) 
 

11.1. Druhy přestupků 
 

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; 
c)  poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu;  
d) poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele 

občanského průkazu, nebo  
e) poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy. 

 
Držitel občanského průkazu, který jedná za osobu mladší 15 let, nebo opatrovník anebo 
člen domácnosti, který je zmocněn soudem, se dopustí přestupku tím, že  

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

b) neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení. 
 
 
Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, 

že nepožádá o vydání občanského průkazu ve lhůtě stanovené zákonem 
o občanských průkazech (§ 11) nebo si občanský průkaz nepřevezme.  

 
- V novém zákoně o občanských průkazech byla přehodnocena potřeba zakotvení některých 

skutkových podstat formulovaných v předchozí právní úpravě (zákon č. 328/1999 Sb., 
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů), a došlo tak ke snížení počtu 
jednotlivých druhů přestupků. Pod skutkovou podstatu tohoto přestupku lze zahrnout skutkové 
podstaty přestupků, které se vážou k povinnosti požádat o vydání občanského průkazu ve 
stanovené lhůtě a k povinnosti převzetí občanského průkazu.  

- Jedná se o trvalý přestupek. 
 

   
11.2. Orgány příslušné k projednání přestupku 
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Přestupky podle tohoto zákona projednává pověřený úřad. 
 
Příkazem na místě může projednat přestupek rovněž pověřený úřad, pověřený 
zastupitelský úřad (s účinností k 1. 1. 2025) nebo ministerstvo (pokud je u něj 
podána žádost o vydání občanského průkazu), a  to v případě přestupků 
spočívajících v 
 

• úmyslném poškození, zničení, odcizení nebo zneužití občanského 
průkazu,  

• nepodání žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě stanovené 
zákonem o občanských průkazech (§ 11) nebo v nepřevzetí 
občanského průkazu, 

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

• neodevzdání nebo nepředložení občanského průkazu ke znehodnocení.  
 
Při projednání přestupku příkazem na místě je současně nezbytné, informovat 

o projednání přestupku pověřený úřad, v jehož správním obvodu má pachatel 
přestupku místo trvalého pobytu (případně poslední místo trvalého pobytu nebo 
Magistrát města Brna, pokud pachatel přestupku místo trvalého pobytu v České republice 
nikdy neměl nebo jej nelze zjistit).  

 
- Předávání informací o přestupcích projednaných příkazem na místě brání duplicitnímu 

řešení přestupků.   

POZNÁMKA 

- Skutková podstata přestupků týkajících se neoprávněného zpracování osobních údajů 
není zapracována do nového zákona o občanských průkazech, neboť již existuje 
v obecnější rovině v rámci zákona o zpracování osobních údajů. Oprávněným 
subjektem k projednávání těchto přestupků je Úřad pro ochranu osobních údajů.    

 

12. PŮSOBNOST A ÚKOLY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ 
MOCI NA ÚSEKU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 

(§ 41 a další) 
12.1. Ministerstvo 

• je kontaktním místem k provádění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/1157;  
− Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 musí každý 

členský stát určit alespoň jeden kontaktní orgán jako kontaktní místo pro 
provádění tohoto nařízení. Za Českou republiku bylo určeno ministerstvo. 

• spolupracuje v případě potřeby s informačními a asistenčními službami 
na úrovni Evropské unie;  
− Tento požadavek opět vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1157.  
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• vede seznam orgánů, které mají přístup k biometrickým údajům 
uvedeným v nosiči dat, a předkládá každoročně tento seznam Evropské 
komisi;  
− V souladu s nařízením vedou členské státy i seznam příslušných orgánů, 

které budou mít přístup k biometrickým údajům uloženým do občanského 
průkazu. Za Českou republiku bude tento seznam veden na ministerstvu, 
přičemž zákon o občanských průkazech stanoví, že biometrické údaje 
uvedené v nosiči dat lze použít 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.) 

• kontroluje výkon působnosti pověřených úřadů na úseku občanských 
průkazů;  

• spravuje elektronickou aplikaci pro správu dat pro elektronické využití 
občanského průkazu držitelem občanského průkazu; 

•  spravuje elektronickou aplikaci pro ohlašování ztráty, odcizení 
nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu;  
− odložena účinnost ke dni 2. srpna 2023, ohlášení by mělo být umožněno 

za využití BOK, 
• spravuje elektronickou aplikaci pro elektronickou identifikaci 

a autentizaci držitele pomocí státních dat pro elektronické využití 
občanského průkazu, která jsou potřebná pro elektronickou identifikaci 
a autentizaci; 

• poskytne na základě požadavku držitele součinnost při správě státních 
dat pro elektronické využití občanského průkazu;  
− ministerstvo umožňuje aktivovat státní data (zadat BOK, IOK a DOK) pouze 

při převzetí občanského průkazu,   
• zveřejní na svých internetových stránkách elektronický formulář 

pro podání žádosti o poskytnutí údajů o držiteli, které jsou o něm vedeny 
v evidenci občanských průkazů, a elektronický formulář pro podání žádosti 
o poskytnutí digitálního zpracování podoby držitele po jeho úmrtí; 

• vyrozumí držitele, který má telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť 
nebo adresu elektronické pošty vedeny v registru obyvatel, případně pokud 
má zpřístupněnu datovou schránku, 60 dnů před skončením platnosti 
občanského průkazu z důvodu uplynutí doby platnosti vyznačené 
v dokladu, o blížícím se datu skončení platnosti jeho občanského průkazu; 
− odložena účinnost ke dni 2. srpna 2023 

• zadrží neplatný občanský průkaz nebo občanský průkaz, o kterém lze mít 
důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí, a vystaví 
osobě, které občanský průkaz zadrželo, potvrzení o tomto zadržení, které 
obsahuje datum a důvod zadržení. 

• zašle nalezený nebo zadržený občanský průkaz, u něhož lze mít 
pochybnosti o jeho pravosti, policii k dalšímu opatření spolu s informací 
o zjištěných skutečnostech. 
− Policií se v tomto případě myslí Ředitelství služby cizinecké policie, 

konkrétně Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů. 
Před odesláním občanského průkazu je nezbytné, pokud je to po technické 
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stránce možné, zneplatnit občanský průkaz z důvodu „neoprávněně 
provedených změn“ na indikaci „ZG“.  

 
12.2. Ministerstvo zahraničních věcí 

  Zveřejní na svých internetových stránkách seznam pověřených 
zastupitelských úřadů. 

− odložena účinnost ke dni 1. ledna 2025. 
 

12.3 Pověřený úřad a pověřený zastupitelský úřad 
• Ověří na základě požadavku držitele funkčnost nosiče dat, v němž jsou 

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

• Ověří na základě požadavku držitele funkčnost, obsah a volnou kapacitu 
nosiče dat, na který se na žádost držitele uloží data pro elektronické 
využití občanského průkazu nebo na který může tato data uložit sám 
držitel. 

• Poskytne na základě požadavku držitele součinnost při správě státních 
dat pro elektronické využití občanského průkazu. 
− Pověřený úřad nebo pověřený zastupitelský úřad umožní aktivovat státní 

data (BOK, IOK, DOK) nejen při převzetí občanského průkazu držitelem, ale 
současně umožní jejich aktivaci i kdykoliv v průběhu platnosti občanského 
průkazu. Současně umožní držiteli v průběhu platnosti občanského průkazu 
změnu a odblokování BOK, IOK a DOK.  

• Zadrží neplatný občanský průkaz nebo občanský průkaz, o kterém lze mít 
důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí, a vystaví 
osobě, které občanský průkaz zadržel, potvrzení o tomto zadržení, které 
obsahuje datum a důvod zadržení. 
− Po technické stránce se do budoucna plánuje úprava aplikace C227, která 

by měla umožnit při zadržení platného občanského průkazu zavádět 
informaci o zadržení dokladu do agendového informačního systému 
evidence občanských průkazů. Toto označení by měly nést občanské 
průkazy do doby, než se rozhodne o jejich skončení platnosti nebo do 
okamžiku navracení občanského průkazu držiteli, pokud se o skončení 
platnosti nerozhodne.   

• Zlikviduje zadržený neplatný občanský průkaz. 
• Zašle nalezený nebo zadržený občanský průkaz, u něhož lze mít 

pochybnosti o jeho pravosti, policii k dalšímu opatření spolu s informací 
o zjištěných skutečnostech. 
− Policií se v tomto případě myslí Ředitelství služby cizinecké policie, 

konkrétně Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů. 
Před odesláním občanského průkazu je nezbytné, pokud je to po technické 
stránce možné, zneplatnit občanský průkaz z důvodu „neoprávněně 
provedených změn“ na indikaci „ZG“.  

• Pověřený úřad přijímá prohlášení držitele o zákazu nebo odvolání 
zákazu k poskytnutí digitálního zpracování své podoby vedené 
v evidenci občanských průkaz osobám blízkým po svém úmrtí. 
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− Pokud držitel občanského průkazu za života zakáže poskytnutí fotografie 
ke své osobě pro osoby blízké, osobám blízkým nebudou po  jeho úmrtí 
fotografie z evidence občanských průkazů poskytnuty. 

− Technicky se tato informace bude zadávat do agendového informačního 
systému evidence občanských průkazů prostřednictvím aplikace C227. 
Současně doporučujeme, aby u prohlášení držitele byla vyžadována 
písemná forma.   

12.3. Policie 
• Zadrží neplatný občanský průkaz nebo občanský průkaz, o kterém lze mít 

důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí, a vystaví 
osobě, které občanský průkaz zadržela, potvrzení o tomto zadržení, které 
obsahuje datum a důvod zadržení, a zadržený občanský průkaz zašle 
místně příslušnému pověřenému úřadu. 

• Zašle nalezený občanský průkaz místně příslušnému správnímu 
orgánu. 
− tzn. pověřenému úřadu podle místa trvalého pobytu občana (případně podle 

posledního místa trvalého pobytu občana nebo Magistrátu města Brna, 
pokud občan místo trvalého pobytu v České republice nikdy neměl nebo jej 
nelze zjistit) 

• V případě, že lze mít pochybnost o pravosti zasílaného občanského 
průkazu, na tuto pochybnost upozorní místně příslušný správní orgán. 
− Policií se v tomto případě myslí zejména místní oddělení Policie České 

republiky, která v případě, že jí je odevzdán nalezený občanský průkaz nebo 
pokud zadrží občanský průkaz, zašle občanský průkaz pověřenému úřadu, 
který by měl občanský průkaz, pokud je to technicky možné, zneplatnit 
z důvodu „neoprávněně provedených změn“ na indikaci „ZG“ a následně 
občanský průkaz zaslat na Specializované pracoviště Národního centra 
pro kontrolu dokladů. 

 
 

12.4. Správa základních registrů 
• Zajišťuje elektronickou identifikaci a autentizaci držitele pomocí 

státních dat pro elektronické využití občanského průkazu, která jsou 
potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci. 

• Zablokuje na základě telefonické žádosti držitele – a po ověření jeho 
totožnosti – státní data pro elektronické využití občanského průkazu, 
která jsou potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci 
(ustanovení zákona upravujícího elektronickou identifikaci se 
na ověření totožnosti nepoužijí). 
− na bezpečnostní osobní kód se výše uvedené nevztahuje. 

 
12.5. Sumarizace změn oproti stávajícímu zákonu o občanských průkazech 

 

- Zavedení možnosti pro ministerstvo a pověřený zastupitelský úřad projednat 
přestupek příkazem na místě.  

- Zrušení působnosti matričních úřadů pro přijímání ohlášení ztráty, odcizení nebo 
nebezpečí zneužití občanského průkazu. 
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- Zavedení povinnosti pro pověřený úřad přijímat prohlášení držitele, kterým tento 
zakazuje poskytnutí digitálního zpracování své podoby vedené v evidenci 
občanských průkazů podle § 61 zákona o občanských průkazech, nebo tento zákaz 
odvolává. 

 

 

 

13. EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (§ 54 a 
další) 

13.1. Co je evidence občanských průkazů a jaké údaje obsahuje 
 

13.1.1. Co je evidence občanských průkazů 
Evidence občanských průkazů je informačním systémem veřejné správy, který 

obsahuje údaje o držitelích občanských průkazů, údaje o občanských průkazech 
a údaje související s právy, povinnostmi a působností na úseku občanských 
průkazů. Jedná se o neveřejnou evidenci, jejíž správcem je ministerstvo. 

 
13.1.2. Údaje o držiteli občanského průkazu 

 
červeně jsou zvýrazněny nově vedené údaje v evidenci občanských průkazů 
 

• agendový identifikátor fyzické osoby (dále jen „AIFO“) pro agendu 
občanských průkazů;  
− AIFO je veden po dobu 75 let ode dne úmrtí držitele občanského 

průkazu 
• jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba druhého jména nebo 

složeného příjmení, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu;  
• pohlaví; 
• státní občanství;  
• datum narození; místo a okres narození podle stavu ke dni podání žádosti 

o vydání občanského průkazu; u osoby, která se narodila v cizině, místo 
a stát, kde se narodila; 

• adresa místa trvalého pobytu, včetně označení tohoto údaje jako adresy 
úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel, počátek 
trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky; 

• rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, pokud jsou uvedeny 
v občanském průkazu;  

• digitální zpracování podoby a podpisu uvedené v občanském průkazu, 
popřípadě důvod nepořízení podpisu;  

• rodné číslo;  
• datum úmrtí (nebo, je-li vydáno rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, den, 

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který osoba 
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prohlášená za mrtvou nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí);  

• datum nabytí právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti nebo 
o zrušení omezení svéprávnosti; 

•  jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození nebo název a sídlo 
opatrovníka a datum nabytí právní moci rozhodnutí o jmenování 
opatrovníkem; 

• typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna;  

• biometrické údaje;  
− vedou se výlučně po dobu od jejich pořízení do doby převzetí občanského 

průkazu žadatelem, nejdéle však do uplynutí 90 dnů ode dne vydání 
občanského průkazu. 

• digitalizovaný podpis pořízený při převzetí občanského průkazu, 
popřípadě důvod nepořízení digitalizovaného podpisu;  

• zákaz poskytnutí digitálního zpracování podoby po jeho úmrtí. 
− zákaz zavádí pověřený úřad na základě prohlášení držitele občanského 

průkazu. 

 
13.1.3.  Údaje o občanském průkazu 

 
• Číslo, popřípadě série; 

− údaj o čísle, popřípadě sérii občanského průkazu je veden po dobu 75 let 
ode dne úmrtí držitele občanského průkazu 

• datum vydání;  
• datum převzetí;  
• datum skončení platnosti;  
• označení správního orgánu, který jej vydal; 
• údaje o nosiči dat  
• data pro jeho elektronické využití nebo údaje o těchto datech.  

− BOK se v evidenci občanských průkazů vede výlučně po dobu od jeho 
pořízení do doby zápisu do registru obyvatel. 

  
13.1.4.  Údaje o neplatném občanském průkazu 

 
• Číslo, popřípadě série;  
• datum skutečného skončení platnosti;  
• důvod skončení platnosti;  
• datum znehodnocení občanského průkazu a údaj o jeho ponechání 

nebo odevzdání. 
 
− v případě skončení platnosti občanského průkazu (s výjimkou skončení 

platnosti z důvodu ztráty, odcizení, zničení nebo odevzdání cizího 
nalezeného občanského průkazu) má držitel občanského průkazu možnost 
rozhodnout se, zda si neplatný občanský průkaz ponechá nebo ho odevzdá. 
V obou případech je nezbytné občanský průkaz nejprve úředně znehodnotit. 
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Znehodnocení občanského průkazu provede úředník, a to proděravěním 
(pokud občanský průkaz obsahuje strojově čitelnou zónu, kontaktní 
elektronický čip nebo nosič biometrických údajů je nezbytné proděravět 
i každou z těchto částí). Následně se prostřednictvím aplikace C227 zavede 
skartace, a to včetně data (při odevzdání občanského průkazu), nebo 
informace o ponechání dokladu (při neodevzdání občanského průkazu), 
opět včetně data.  
 
 
 

13.1.5.  Další údaje o občanském průkazu 
 

• číslo žádosti;  
• žádost v elektronické podobě;  
• údaje potřebné pro vyrozumění o možnosti převzetí občanského 

průkazu u správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, 
pokud je žadatel uvedl v žádosti; 
− kontaktní údaje jsou vedeny po dobu 90 dnů ode dne vydání 

občanského průkazu,  
•  záznam o skončení platnosti občanského průkazu v elektronické podobě; 

− Záznamem do spisu se rozumí sepsání protokolu o skončení platnosti 
občanského průkazu, nově se však předpokládá vedení tohoto protokolu 
v elektronické podobě jako součást evidence občanských průkazů; zpočátku 
tato úprava nebude po technické stránce možná, proto do doby než dojde 
k technické úpravě, se budou protokoly o skončení platnosti občanského 
průkazu vést jako doposud mimo agendový informační systém evidence 
občanských průkazů. 

 
• ohlášení poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití 

občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro 
elektronické využití občanského průkazu, v elektronické podobě; 
− obdobně jako v případě záznamu o skončení platnosti občanského průkazu 

se předpokládá vedení tohoto ohlášení v elektronické podobě, bohužel 
i v tomto případě nebude úprava hned zpočátku po účinnosti zákona 
po technické stránce naplněna.  

• poznámky k předání občanského průkazu. 
− zde budou zaznamenávány údaje vztahující se k předání občanského 

průkazu. V aplikaci CDBP se bude jednat o vyplnění položek „Typ přebírající 
osoby“, „Poznámky k předání eOP“ a „Potvrzení správního poplatku“. 
Současně bude načítána informace o funkčnosti čipů. Do kolonky „Typ 
přebírající osoby“ se z číselníku vybere příslušná oprávněná osoba 
přebírající občanský průkaz (např. držitel, zákonný zástupce – matka, 
zákonný zástupce – otec, atd.).  
 

13.1.6.  Provozní údaje 
  

Provozní údaje jsou vedeny formou záznamů o využití údajů vedených v evidenci 
občanských průkazů a obsahují následující údaje:  
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• uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role podle zákona 
upravujícího základní registry, a označení subjektu, který údaje využil;  

• agendový identifikátor fyzické osoby, jejíž údaje byly využity, pro 
agendu občanských průkazů;  

• výčet údajů, které byly využity;  
• datum a čas využití údajů, a  
• důvod a konkrétní účel využití údajů. 

 
 

13.2. Zapisovatel údajů do občanského průkazu 
 
Zapisovatelem je  

• ministerstvo, 
• pověřený úřad (s výjimkou provozních údajů), 
• pověřený zastupitelský úřad v případě údajů souvisejících s převzetím 

dokladu (digitalizovaný podpis pořízený při převzetí občanského průkazu, 
datum převzetí a poznámky k předání občanského průkazu), se skončením 
platnosti občanského průkazu (datum skončení platnosti, číslo, popřípadě 
série občanského průkazu, datum skutečného skončení platnosti 
občanského průkazu, datum znehodnocení a údaj o ponechání nebo 
odevzdání občanského průkazu) a elektronické záznamy (záznam o 
skončení platnosti občanského průkazu, ohlášení poškození, zničení, ztráty, 
odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu), 

• policie číslo popřípadě sérii občanského průkazu, který jí byl ohlášen jako 
ztracený nebo odcizený, a datum skončení platnosti občanského průkazu. 
 

Zapisovatel údajů zapisuje údaje nebo jejich změnu neprodleně poté, co se 
o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou údaj popisuje, dozví. 

 

14. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCE 
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (§ 59 a další) 

 
14.1. Poskytování údajů o držiteli občanského průkazu 
 
Údaje poskytuje  
- pověřený úřad, 
- ministerstvo. 

 
Údaje jsou poskytovány na základě písemné žádosti. Neposkytuje se AIFO 

a biometrické údaje.  Provozní údaje (uživatelské jméno fyzické osoby a označení 
subjektu, který údaje využil; výčet údajů, které byly využity; důvod a konkrétní účel využití 
údajů) jsou poskytovány pouze za poslední 2 roky.  
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14.2. Kdo může podat žádost a jakým způsobem 
 
Žadatel může být 

• samotný držitel,  
• jiná osoba oprávněná jednat za držitele (např. zákonný zástupce nebo 

opatrovník), 
− jiná osoba uvádí do žádosti číslo svého občanského průkazu, nebo 

cestovního dokladu (může se jednat i o cestovní doklad jiného státu)  
• zmocněnec s úředně ověřeným podpisem držitele. 

− dokládá zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem držitele. 
Žádost lze podat  

• osobně na pracovišti pověřeného úřadu nebo ministerstva, 
− zde je povinnost prokázat svou totožnost (občanským průkazem nebo 

cestovním dokladem - včetně cestovního dokladu vydaného 
cizozemským orgánem) a podepsat žádost vlastnoručním podpisem 
před úřední osobou 

• elektronicky na elektronickém formuláři zveřejněném na webových 
stránkách ministerstva, 

• poštou prostřednictvím držitele poštovní licence 
− musí být opatřena úředně ověřeným podpisem držitele 

 
Je-li požadováno zaslání údajů do vlastních rukou, do datové schránky nebo 

poskytnutí údajů na technickém nosiči dat, je žadatel povinen uvést způsob 
poskytnutí údajů v žádosti. Není-li uveden způsob poskytnutí údajů, poskytnou 
se mu požadované údaje způsobem, jakým podal žádost. 

 
14.3. Náležitosti žádosti  
 
Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí podání podle správního 

řádu rovněž číslo, popřípadě sérii občanského průkazu nebo cestovního dokladu 
(včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem) žadatele a rozsah 
požadovaných údajů. 

− Žadatel musí do žádosti uvést své jméno, příjmení, datum narození, místo 
trvalého pobytu, číslo popřípadě sérii občanského průkazu nebo cestovního 
pasu a rozsah požadovaných údajů. 
 

Pokud žádost nesplňuje zákonem stanovené požadavky, údaje se 
neposkytnou a žadatel se o této skutečnosti vyrozumí. 

 
14.4. Poskytování digitálního zpracování podoby držitele občanského 

průkazu po jeho úmrtí 
 
Údaj o digitálním zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí 

poskytuje ministerstvo na základě písemné žádosti oprávněné osoby, pokud 
za života občana nebyl vysloven zákaz s poskytnutím tohoto údaje.  
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14.4.1. Oprávněnou osobou je 

 
• rodič, 
• prarodič, 
• sourozenec, 
• dítě, 
• vnouče,  
• manžel nebo partner (podle zákona o registrovaném partnerství) 

 
14.4.2. Žádost lze podat  

 
• osobně na pracovišti ministerstva, 

− zde je povinnost prokázat svou totožnost (občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem - včetně cestovního dokladu vydaného 
cizozemským orgánem) a podepsat žádost vlastnoručním podpisem 
před úřední osobou 

• elektronicky na elektronickém formuláři zveřejněném na webových 
stránkách ministerstva, 

• poštou prostřednictvím držitele poštovní licence 
− musí být opatřena úředně ověřeným podpisem držitele 

 
Je-li požadováno zaslání údaje o poskytnutí digitálního zpracování podoby 

do vlastních rukou, do datové schránky nebo poskytnutí údajů na technickém 
nosiči dat, je žadatel povinen uvést způsob poskytnutí údajů v žádosti. Není-li 
uveden způsob poskytnutí údajů, poskytnou se mu požadované údaje způsobem, 
jakým podal žádost.  
 
 

14.4.3.  Náležitosti žádosti  
 

Žádost o poskytnutí digitálního zpracování podoby musí obsahovat kromě 
obecných náležitostí podání podle správního řádu (jméno, příjmení, datum narození 
a místo trvalého pobytu žadatele) 

• jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, o jejíž digitální zpracování 
podoby se žádá;  

• datum narození osoby, o jejíž digitální zpracování podoby se žádá; 
• číslo, popřípadě sérii občanského průkazu nebo cestovního dokladu 

(včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem), žadatele 
o poskytnutí digitálního zpracování podoby a 

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

   

 
zesnulého 

držitele 
občanského 

průkazu. 
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  Pokud žádost nesplňuje zákonem stanovené požadavky nebo zakázala-li 
osoba, o jejíž digitální zpracování podoby se žádá, za svého života takové 
poskytnutí údaje, údaje se neposkytnou a žadatel se o této skutečnosti vyrozumí. 
 

14.5. Poskytování údajů jiným subjektům 
 

Správce evidence občanských průkazů poskytne údaje vedené v evidenci 
občanských průkazů jinému subjektu za podmínek a v rozsahu stanovených jiným 
právním předpisem nebo na jeho základě. 

- Využívání údajů se bude řídit pravidly obsaženými v zákoně o základních registrech 
(mj. bude možno využít pouze údaje, které jsou skutečně potřeba k provedení 
konkrétního úkonu, přednostně bude nutno využít údaje ze základních registrů apod.). 

Agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů 
se neposkytuje. 

 
Ministerstvo může zveřejnit údaje vedené o neplatných občanských průkazech 

v evidenci občanských průkazů na svých internetových stránkách. 
- Těmito údaji jsou číslo, popřípadě série neplatného občanského průkazu, datum 

skutečného skončení platnosti, důvod skončení platnosti a datum znehodnocení a údaj 
o ponechání nebo odevzdání neplatného občanského průkazu. 

 
14.6. Poskytování údajů s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci 
 
Oprávnění osoby, o které se vedou údaje v evidenci občanských průkazů, 

obstarat si s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci 
kvalifikovaného systému elektronické 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.  

- Jedná se o další způsob poskytování údajů z agendového informačního systému 
evidence občanských průkazů, který bude umožněn prostřednictvím portálu veřejné 
správy, pokud je oprávněná osoba držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci 
se zaručenou identitou.  V současné době není tento způsob poskytnutí údajů po 
technické stránce zpřístupněn. 
 

 
Tento postup se použije obdobně na oprávnění osoby, o které se vedou údaje 

v evidenci občanských průkazů, poskytnout jinému subjektu s využitím prostředku 
pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému 
elektronické 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 průkazů podle zákona upravujícího informační systémy 
veřejné správy. 

- Jedná se o poskytnutí údajů občana jiné osobě.  
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- Bude tak činěno skrze prostředek pro elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup 
se zaručenou identitou, prostřednictvím portálu veřejné správy, a to v souladu 
se zákonem o informačních systémech veřejné správy. 

- V současné době není tento způsob poskytnutí údajů po technické stránce zpřístupněn. 
 
14.7. Sumarizace změn oproti stávajícímu zákonu o občanských průkazech 

 

- Zavedení možnosti poskytnout oprávněným osobám digitální podobu držitele 
občanského průkazu po jeho úmrtí.  

- Zavedení poskytování údajů z evidence občanských průkazů s využitím prostředků 
pro elektronickou identifikaci – zatím technicky nefunkční. 

 

15. Aplikační změny CDBP ve spojitosti s novým 
zákonem o občanských průkazech 

 
15.1. Úvodní obrazovka 
Na obrazovku jsou přidány nové funkce (viz Obr. č. 1): 

- Kontrola dokladu (druhý řádek), 
- Zpracování žádosti ze ZÚ (pátý řádek), 
- Řešení reklamace ze ZÚ (pátý řádek).  

 

Obr. č. 1 
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15.2. Obrazovka ztotožnění občana (Obr. č. 2) 
- Z obrazovky jsou odstraněna pole pro práci s tituly a sekce „Jiná osoba“. 
- Do sekce „Kontaktní údaje“ je přidáno pole „Datová schránka“. Do pole je 

možné zadat alfanumerické znaky o maximální délce 7 znaků.  
- Vstupní pole pro „Telefonní číslo“ a „E-mailová adresa“ budou změněna tak, 

že bude možné vybrat údaj z nabídky, vymazat údaj a zapsat ho ručně – 
úprava bude zpřístupněna od 1. února 2022, kdy bude možné využívat údaje 
o telefonním čísle pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické 
pošty z registru obyvatel, kde se nově tyto údaje povedou. 

- Kontaktní údaje jsou v rozšířené podobě zobrazeny i na monitor žadatele. 
- Na obrazovku je dále přidáno pole „Potvrzení spr. poplatku“ s možností 

zápisu textu o max. délce 40 znaků, aby mohl uživatel zadat jeho obsah, 
který v dosavadním řešení zapisoval do vytištěné žádosti ručně (do pole 
„Potvrzení o uhrazení správního poplatku“). 

- Aplikace v údajích o žadateli z centrálních evidencí nově získává údaje 
o opatrovníkovi a zbavení rodičovských práv. Aplikace tyto údaje zobrazuje 
v informačním panelu v této podobě: 

o údaje o opatrovníkovi: „Opatrovník ([údaje opatrovníka 1];[údaje opatrovníka 
2];…)“, kde údaje opatrovníka jsou „jméno, příjmení, datum narození“, pokud 
jde o fyzickou osobu, nebo „název a adresa sídla“, pokud jde o právnickou 
osobu, 

o údaje o zbavení rodičovských práv: „Zbavení rodičovských práv (jméno, 
příjmení, datum narození; jméno, příjmení, datum narození)“, kde část 
„jméno, příjmení, datum narození“ je uvedena tolikrát, kolik osob je k držiteli 
zbaveno rodičovských práv (jednou nebo dvakrát). 
 

 
Obr. č. 2 
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15.3. Pořízení obrazu obličeje (Obr. č. 3) 
- Na tuto obrazovku jsou přidány výsledky ICAO kontrol pořízené fotografie.  
- Z obrazovky jsou naopak odstraněny volby pro použití fotografie od fotografa 

a použití fotografie z evidencí a volba „Zpoždění“.  
- Výstupem tohoto kroku procesu je nově i fotografie pro uložení do RFID čipu. 

Formát fotografie typu „laser“ (gravírovaná na doklad) se nemění. 
 

 
Obr. č. 3 

 
15.4 Pořízení otisku prstu 

Do procesu Pořízení žádosti jsou přidány nové 4 kroky: 
- Pořízení otisku z pravé ruky, 
- Pořízení otisku z levé ruky, 
- Ztotožnění otisku z pravé ruky, 
- Ztotožnění otisku z levé ruky. 
Ovládání aplikace na těchto obrazovkách je identické s aplikací KS-O-ePas. 
 

15.5. Náhled žádosti a podpisu (Obr. č. 4) 
Na obrazovce je upravena sekce „Digitalizace podpisu“, a to rozšířením o volbu, 
s jakým podpisem se pracuje: 
- Podpis do dokladu, 
- Podpis podávající osoby, 
- Podpis stvrzující správnost údajů. 
-  
U každého druhu podpisu je uveden jeden z následujících stavů: 
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- „Nepořízen“ – podpis se má pořídit a dosud není pořízen ani zadán důvod 
nepořízení, 

- „Zadán důvod nepořízení“ – podpis se má pořídit a je zadán důvod nepořízení, 
- „Nepořizuje se“ – podpis se nemá pořídit (týká se pouze podpisu podávající 

osoby, viz níže), 
- Zobrazen obrázek podpisu – podpis se má pořídit a je pořízen. 

Obr. č. 4 

 
15.6. Zobrazení žádosti na monitor žadatele (Obr. č. 5) 

- Při návratu v procesu (pomocí volby „Předchozí“) jsou automaticky smazány 
pořízené podpisy podávající osoby a stvrzující správnost údajů (nebo důvody 
jejich nepořízení) a je skryta žádost na monitoru žadatele.  

- Tlačítko „Dokončit“ se zpřístupní v okamžiku, kdy jsou pořízeny všechny podpisy, 
které se mají pořídit (nebo jsou pro ně zadané důvody nepořízení).  

- Je zrušen kontrolní dotaz „Stvrdil žadatel podpisem správnost údajů?“, protože 
podepsání stvrzující správnost údajů je řešeno systémově. 
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Obr. č. 5 

 

15.7. Kontrola dokladu – údaje dokladu (Obr. č. 6) 
- Aplikace zobrazí textové údaje ze žádosti ve formátu, v jakém jsou údaje uvedené 

i v dokladu. Dále zobrazí fotografii pro evidence a podpis, pokud jsou ještě 
k dispozici. 

- Aplikace zobrazí případné rozdíly v údajích ze žádosti, MRZ a čipu červeně. 
- Aplikace také provede kontrolu hash údajů o otiscích ze žádosti a spočítaných 

z otisků v dokladu. Výsledek aplikace zobrazí v informačním panelu. 
- Pokud se jedná o žádost určenou k předání dokladu na ZÚ, aplikace v informačním 

panelu zobrazí „Doklad je určen k předání na ZÚ: XXX.“, kde XXX je název ZÚ. 
- Pokud je doklad v pořádku, lze proces dokončit. Pokud jsou zjištěny problémy, 

je možné zahájit reklamační řízení pomocí tlačítka „Zahájit reklamaci“. 
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Obr. č. 6  

15.8. Předání dokladu - Kontrola dokladu (Obr. č. 7) 
- Z této obrazovky je odstraněna sekce „Digitalizace podpisu“.  
- Obrazovka nově slouží pouze ke kontrole údajů z dokladu. Pro tento účel jsou 

na obrazovku přidány sekce „Údaje ze žádosti“ a „Údaje z dokladu“. Sekce „Údaje 
o čipu dokladu“ je přejmenována na „Údaje z kontaktního čipu dokladu“. 

- Pokud se jedná o předání dokladu žadateli, který k datu vydání („platnost od“ 
dokladu) nedosáhl věku stanoveného v konfiguraci aplikace (10 let), sekce „Údaje 
kontaktního čipu dokladu“ nebude aktivní. 
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Obr. č. 7 
 

15.9. Předání dokladu - Zobrazení údajů dokladu na monitor žadatele (Obr. č. 8) 
Uživatel může pomocí tlačítka „Zobrazit žadateli“ zobrazit načtené údaje z dokladu 
na monitor žadatele (pokud je monitor k dispozici). 
 

 
Obr. č. 8 
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15.10  Pořízení podpisu při převzetí (Obr. č. 9) 
- Aplikace v informačním panelu zobrazí dříve zjištěné údaje o omezení svéprávnosti, 

opatrovníkovi nebo zbavení rodičovských práv ve stejné podobě jako na obrazovce 
Údaje ze žádosti. 

- Uživatel z nabídky vybere typ přebírající osoby, zapíše potřebné údaje do 
poznámek o předání OP a doplní v případě potřeby potvrzení o uhrazení správního 
poplatku. Aplikace bude kontrolovat, že zadaný obsah nepřesáhne 500 znaků 
(včetně započítání vybraného typu přebírající osoby). Typy přebírající osoby jsou 
(zobrazované v tomto pořadí): 

• Držitel, 
• Zákonný zástupce – matka, 
• Zákonný zástupce – otec, 
• Poručník, 
• Pěstoun, 
• Osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, 
• Ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
• Ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
• Opatrovník, 
• Člen domácnosti, 
• Zmocněnec, 
• Ostatní. 

- Uživatel použitím tlačítka „Potvrdit“ potvrdí zadané údaje. Aplikace doplní údaje 
do elektronické podoby žádosti (viz Formulář žádosti o eOP s biometrickými prvky), 
aktualizuje její zobrazení na monitoru úředníka a zobrazí ji na monitoru žadatele. 

- Aplikace po zobrazení žádosti žadateli zpřístupní do té doby nepřístupnou sekci 
„Digitalizace podpisu“. Uživatel pořídí digitalizovaný podpis přebírající osoby nebo 
zadá důvod jeho nepořízení. Aplikace automaticky aktualizuje zobrazení žádosti 
s doplněným podpisem nebo důvodem nepořízení podpisu, jedná-li se o předání 
dokladu typu „eOP s biometrickými prvky“. 
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Obr. č. 9  
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16. Sumarizace změn oproti zákonu č. 328/1999 Sb., 
o občanských průkazech 

 

1. Údaje uvedené v občanském průkazu 
- Zrušení zápisu rodného čísla do občanského průkazu (s účinností od 1. ledna 

2024). 
- Zrušení zápisu akademického titulu nebo vědecké hodnosti do občanského 

průkazu. 
- Zavedení zápisu biometrických údajů do občanského průkazu, konkrétně do tzv. 

nosiče dat. 
- Zavedení identifikačních prvků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1157 (kód dokladu, kód České republiky). 
 

2. Podání žádosti o vydání občanského průkazu 
- Zrušení možnosti podání žádosti způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
- Zrušení možnosti využití fotografie od fotografa. 
- Zrušení listinné podoby žádosti. 
- Zrušení možnosti podat žádost jinou osobou, než je osoba žadatele (s výjimkou 

osob, které jsou oprávněny jednat za žadatele). 
- Zrušení povinnosti předložit souhlas zákonného zástupce s výrobou 

občanského průkazu pro osobu mladší 15 let, pokud za ni jedná osoba 
definována v § 67 odst. 2 zákona o občanských průkazech (pěstoun, osoba, 
které byl občan svěřen do péče, apod.) . 

- Zavedení možnosti podat žádost mimo pracoviště pověřeného úřadu (pouze 
v odůvodněných případech). 

- Pořizování biometrických údajů uložených do občanského průkazu, kterými jsou 
zobrazení obličeje a otisky dvou prstů rukou (otisky dvou prstů rukou jsou 
pořizovány u žadatelů starších 12 let). 
 

3. Výroba občanského průkazu a jeho kontrola před předáním 
- Zavedení povinné kontroly toho, zda je občanský průkaz způsobilý k předání 

a ověření funkčnosti nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, 
a to bezprostředně po jeho převzetí od ministerstva vnitra. 
 

4. Převzetí občanského průkazu 
- Zavedení možnosti informovat žadatele prostřednictvím jeho datové schránky 

o tom, že občanský průkaz je připraven k převzetí. 
- Zavedení možnosti převzít občanský průkaz prostřednictvím zmocněnce, 

kterýžto je k převzetí oprávněn zvláštní plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem žadatele (pouze v odůvodněných případech). 

- Zavedení možnosti ponechat si znehodnocený občanský průkaz. 
- Zavedení nepovinného zadávání BOK při převzetí občanského průkazu. 
- Zavedení povinné kontroly funkčnosti nosiče dat, v němž jsou uvedeny 

biometrické údaje, a kontaktního elektronického čipu, pokud je žadatel starší 10 
let. 
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- Zavedení povinné kontroly funkčnosti nosiče dat, v němž jsou uvedeny 
biometrické údaje, pokud je žadatel mladší 10 let. 

- Zavedení možnosti předat žadateli občanský průkaz i s nefunkčním nosičem 
dat, pokud žadatel uvede, že občanský průkaz potřebuje používat 
bezprostředně po jeho vydání. 

- Rozšíření údajů uváděných do žádosti o vydání občanského průkazu při 
převzetí občanského průkazu. 

-  
 

5. Doba platnosti občanského průkazu a dočasného občanského průkazu 
- Zavedení vydávání občanského průkazu s platností 1 rok ode dne vydání pro 

osobu, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit 
otisky prstů rukou.  

- Změna dvou typů doby platnosti dočasného občanského průkazu.  
o Dočasný občanský průkaz vydaný v mimořádných situacích, kdy je 

znemožněno vydávání běžného občanského průkazu, má dobu platnosti 
5 měsíců ode dne vydání. 

o Dočasný občanský průkaz vydaný osobě, která nabyla státní občanství 
České republiky prohlášením nebo udělením, má dobu platnosti 2 měsíce 
ode dne vydání. 

- Z volebních důvodů se již nevydává občanský průkaz bez strojově čitelných 
údajů. 

 
6. Skončení platnosti občanského průkazu 

- Zavedení 45denní lhůty pro skončení platnosti občanského průkazu 
ve specifických životních situacích (např. změna trvalého pobytu, změna 
rodinného stavu atd.) 

- Zavedení možnosti rozhodnout o skončení platnosti občanského průkazu 
i na ministerstvu – při současném podání žádosti o vydání občanského průkazu 
ve zrychleném režimu; na zastupitelském úřadě. 

 
7. Práva a povinnosti držitele občanského průkazu 

- Zavedení možnosti ohlásit ztrátu občanského průkazu na policii a zrušení 
působnosti matričních úřadů. 

- Zavedení možnosti ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí 
zneužití občanského průkazu (s výjimkou nebezpečí zneužití dat 
pro elektronické využití občanského průkazu) prostřednictvím své datové 
schránky, na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu nebo 
prostřednictvím elektronické aplikace pro ohlašování ztráty, odcizení nebo 
nebezpečí zneužití občanského průkazu (účinnost odložena ke 2. srpnu 2023). 

- Zavedení možnosti ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí 
zneužití občanského průkazu zmocněncem na základě zvláštní plné moci 
držitelem mu svěřené. 

- Ukončení vydávaní potvrzení o občanském průkazu při odevzdání občanského 
průkazu. 
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- Umožnění ponechání neplatného (úředně znehodnoceného) občanského 
průkazu. 
 
 

8. Působnost a úkoly orgánů veřejné moci 
- Zavedení možnosti pro ministerstvo a pověřený zastupitelský úřad (účinnost 

od 1.1.2025) projednat přestupek příkazem na místě.  
- Zrušení působnosti matričních úřadů pro přijímání ohlášení ztráty, odcizení 

nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu. 
- Zavedení povinnosti pro pověřený úřad přijímat prohlášení držitele, kterým tento 

zakazuje poskytnutí digitálního zpracování své podoby vedené v evidenci 
občanských průkazů podle § 61 zákona o občanských průkazech, nebo tento 
zákaz odvolává. 
 

9. Poskytování údajů z evidence občanských průkazů 
- Zavedení možnosti poskytnout oprávněným osobám digitální podobu držitele 

občanského průkazu po jeho úmrtí.  
- Zavedení poskytování údajů z evidence občanských průkazů s využitím prostředků 

pro elektronickou identifikaci. 
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V ZÁKONĚ O CESTOVNÍCH DOKLADECH 
VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELIZAČNÍHO ZÁKONA Č. 270/2021 Sb. 

 

17. Příklady konkrétních ustanovení 
 

§ 17 odst. 2  

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

- žádost o cestovní pas bude nově vedena pouze v elektronické podobě, ale v případě, 
že se s nezletilým občanem nedostaví k podání žádosti oprávněná osoba k udělení souhlasu 
s podáním žádosti, může občan osobní přítomnost oprávněné osoby nahradit jejím písemným 
souhlasem, který bude nezbytné vést v papírové podobě mimo agendový informační systém 
evidence cestovních dokladů (dále jen „AIS ECD“).  

- současně je tímto odstavcem (ale i dalšími úpravami v zákoně o cestovních dokladech např. 
novelizační bod č. 6, úprava § 17 odst. 6) reagováno na nárůst počtu občanů, kterým je jmenován 
opatrovník, ale není omezena jejich svéprávnost, a to ve smyslu rozšíření pravomocí opatrovníka 
jednat v záležitostech občana týkajících se cestovních dokladů občanů, kteří nemají omezenou 
svéprávnost, ale mají jmenovaného opatrovníka, který je na základě rozhodnutí soudu oprávněn 
k zastupování občana v oblasti vydání osobního dokladu.  

§ 20 odst. 4 

 (4) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu 
vedeného honorárním konzulárním úředníkem, při zpracování žádosti o vydání tohoto 
cestovního dokladu postupuje podle § 21 a 21a. Zpracovaná žádost o vydání 
diplomatického nebo služebního pasu se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem 
občana a předloží se občanu, který svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost. 
Správnost a úplnost žádosti o vydání cestovního pasu občan stvrdí digitalizovaným 
podpisem.  
 
- tento odstavec (ale i další úpravy v zákoně o cestovních dokladech) souvisejí s vedením žádostí 
o vydání cestovního pasu pouze v elektronické podobě v „AIS ECD“. Nově se žádosti o vydání 
cestovního pasu již netisknou a nevedou v manuální evidenci, proto i veškeré podpisy do žádosti 
o cestovní pas jsou pořizovány za využití podpisového tabletu.  

 
§ 28 odst. 2 až 5  
 

(2) O skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, ministerstvo nebo zastupitelský úřad, a v případě diplomatického nebo 
služební pasu Ministerstvo zahraničních věcí, jestliže držitel se skončením platnosti 
cestovního dokladu souhlasí a  
  

a) cestovní doklad je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je 
porušena jeho celistvost,  
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b) cestovní doklad obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, 
s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně 
příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana15a), nebo  
  
c) jeho držitel podstatně změnil svou podobu (§ 20 odst. 5).  

  
 (3) V případě skončení platnosti cestovního dokladu podle odstavce 2 se namísto 
písemného vyhotovení rozhodnutí pouze učiní záznam do spisu; proti rozhodnutí se nelze 
odvolat.  
  
 (4) Pokud držitel se skončením platnosti cestovního dokladu z důvodu podle 
odstavce 2 nesouhlasí, o skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne obecní úřad 
obce s rozšířenou působností příslušný 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. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.  
  
  
- rozšiřuje se působnost ministerstva a zastupitelských úřadů o možnost rozhodnutí o skončení 

platnosti cestovního dokladu, která dříve náležela pouze do působnosti obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností. Tato působnost se vztahuje pouze na případy, kdy občan souhlasí se 
skončením platnosti cestovního dokladu. V případě, že by občan se skončením cestovního 
dokladu nesouhlasil, zasílá se zadržený cestovní doklad k rozhodnutí o skončení platnosti 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana, který ve 
správním řízení může rozhodnout o skončení platnosti cestovního dokladu. 

- pokud občan souhlasí se skončením platnosti svého cestovního dokladu, je nezbytné zpracovat 
s ním protokol, v němž je uvedeno, z jakého důvodu se ukončuje platnost cestovního dokladu 
a souhlas občana je potvrzen jeho podpisem.  

 (5) Skončení platnosti cestovního dokladu se bezodkladně uvede do evidence 
cestovních dokladů. 

- skončení platnosti cestovního dokladu (a nezáleží na tom, zda se jedná například o ohlášení 
ztráty nebo o skončení platnosti cestovního dokladu na základě rozhodnutí) je nezbytné zavést 
do AIS ECD bezodkladně.  

§ 29 odst. 2 a 3  

(2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje 
tyto údaje:  
 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen 
a příjmení, pokud jsou zapsané v cestovním dokladu, rodné příjmení,  
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele,  
c) rodné číslo držitele,  
d) datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát 
narození,  
e) pohlaví,  
f) státní občanství,  
g) rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství,  
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o 
zrušení omezení svéprávnosti,  
i) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení 



55 
 

údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky,  
j) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého 
nepřežil,  
  
k) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,  
l) datum vydání cestovního dokladu,  
m) datum převzetí cestovního dokladu,  
n) datum skončení platnosti cestovního dokladu,  
o) označení orgánu, který cestovní doklad vydal,  
p) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2,  
q) prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,  
r) žádost o vydání cestovního dokladu:  

1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji,  
2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně 
digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele,  
3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,  

s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči:  
1. číslo nosiče dat,  
2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat 
v souladu s tímto zákonem,  
3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje 
do nosiče dat,  

t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo 
neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,  
u) omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí:  

1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování 
do zahraničí,  
2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 
vydán nebo který tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, 
datum vydání nebo odnětí cestovního dokladu,  
3. datum odepření vydání cestovního dokladu,  
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují 
údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,  

v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová 
schránka zpřístupněna,  
w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty,  
x) digitální zpracování podpisu podle § 22 odst. 2 na žádosti, a  
y) poznámky k předání cestovního pasu.  

 
- v rámci procesu předání cestovního pasu prostřednictvím aplikace CDBP bude zadáván 

údaj „poznámky k předání cestovního pasu“ do žádosti o cestovní pas a následně bude 
uložen do AIS ECD. Do tohoto údaje budou zahrnuty vyplněné údaje v aplikaci CDBP 
k „typu přebírající osoby“, kdy se z číselníku vybere příslušná oprávněná osoba přebírající 
občanský průkaz (např. držitel, zákonný zástupce – matka, zákonný zástupce – otec, atd.), 
údaje v kolonce „Poznámky k předání e-pasu“, kam je možné zaznamenat například 
předložený doklad k prokázání totožnosti, a údaje doplněné do „Potvrzení správního 
poplatku při předání“.  
 

 (3) Evidence cestovních dokladů dále obsahuje  
  
a) záznam o skončení platnosti cestovního pasu v elektronické podobě,  
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b) žádost o vydání cestovního pasu v elektronické podobě, a  
c) oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu v elektronické podobě.  
 

- záznam o skončení platnosti cestovního pasu, se s občanem pořizuje v případě, že občan 
se skončením platnosti cestovního pasu souhlasí. Jedná se o postup podle § 28 odst. 3 
zákona o cestovních dokladech, kdy je nezbytné učinit o daném kroku záznam do spisu, 
kterým je myšleno právě zpracování záznamu o skončení platnosti cestovního pasu.   

- žádost o vydání cestovního pasu bude nově vedena pouze v elektronické podobě v AIS 
ECD.    
 

 
§ 30 odst. 4  

 
(4) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo, Ministerstvo 
zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
z evidence obyvatel tyto údaje o občanech:  

  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,  
b) datum narození,  
c) pohlaví a jeho změnu,  
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,  
e) rodné číslo,  
f) státní občanství,  
g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,  
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,  
i) omezení svéprávnosti,  
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden 
z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum narození,  
k) rodinný stav nebo registrované partnerství, datum uzavření manželství,  
l) zbavení rodičovské odpovědnosti, včetně data nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti, čísla jednacího tohoto rozhodnutí a 
označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí 
právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti.  
 Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, 
se využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 
stav.  

- nově budou v agendovém informačním systému evidenci obyvatel vedeny údaje ke 
zbavení rodičovské odpovědnosti. Tyto údaje bude možné za tímto účelem využívat na 
úseku cestovních dokladů (stejnou možnost lze využít i na úseku občanských průkazů – 
oprávnění vychází ze zákona č. 270/2021 Sb.). Informace o případném zbavení rodičovské 
odpovědnosti se bude zobrazovat i při pořízení žádosti o cestovní pas nebo při jeho 
předání v rámci aplikace CDBP v kolonce „Informační panel“. 
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18. Sumarizace změn na úseku cestovních dokladů 
 

- vedení žádosti o cestovní pas pouze v elektronické podobě, 
- rozšíření pravomocí opatrovníka občana, který není omezen ve svéprávnosti, 
- rozšíření působnosti ministerstva a zastupitelských úřadů o možnost rozhodování 

o skončení platnosti cestovního dokladu v případě, že občan se skončením platnosti 
souhlasí, 

- rozšíření údajů vedených v AIS ECD o elektronické formuláře (záznam o skončení 
platnosti cestovního pasu v elektronické podobě, žádost o vydání cestovního pasu 
v elektronické podobě a oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu 
v elektronické podobě), 

- využívání údajů o zbavení rodičovské odpovědnosti z agendového informačního 
systému evidence obyvatel. 
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V ZÁKONĚ O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH 
VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELIZAČNÍHO ZÁKONA Č. 270/2021 SB. 

 
 
 

Položka 8  
 

- vztahuje se ke správním poplatkům vybíraným na území ČR na úseku občanských průkazů 
nebo s úkony souvisejícími se státním občanstvím 

Změny v této položce týkající se občanských průkazů jsou následující: 

5.  Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu 
    bezprostředně po nabytí státního občanství České 
    republiky 
    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 
 
17. Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro 
    elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem 
    obce s rozšířenou působností                                        Kč       100 
 

- pod názvem tohoto poplatku se skrývají úkony související se změnou a odblokováním 
bezpečnostního osobního kódu za asistence úřední osoby pověřeného úřadu po prokázání 
své totožnosti. Dále se tímto rozumí změna identifikačního osobního kódu a změna a 
odblokování deblokačního osobního kódu za asistence úřední osoby pověřeného úřadu 
po prokázání své totožnosti. 

 
Osvobození 

  
Od poplatku za vydání občanského průkazu je osvobozena osoba, u níž nebylo prokázáno, 
že nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž osoba, jíž je občanský 
průkaz vydán, prokazatelně věděla, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče 
dat.  
  
 
 
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.  
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Položka 115 

- vztahuje se ke správním poplatkům vybíraným na území ČR na úseku cestovních dokladů  
- V TÉTO POLOŽCE NEDOŠLO K ŽÁDNÉ ÚPRAVĚ VYBĚRU SPRÁVNÍCH POPLATKŮ, 

TZN. SPRÁVNÍ POPLATKY NA ÚSEKU CESTOVNÍCH DOKLADŮ NA ÚZEMÍ ČR 
SE VYBÍRAJÍ VE STEJNÉ PODOBĚ JAKO PŘED POSLEDNÍ NOVELOU ZÁKONA 
O CESTOVNÍCH DOKLADECH! 

 

Položka 157 

- spadá do části XII Konzulární poplatky, 
- tyto poplatky vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí 
- v souvislosti se zaváděnou možností podání žádosti a převzetí vyhotoveného občanského 

průkazu na zastupitelském úřadu byly do „Položky 157“ doplněny správní poplatky 
vztahující se k podání žádosti a převzetí občanského průkazu na zastupitelském úřadu a 
jedná se o následující správní poplatky: 
 

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 podána 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 

 

 

POZNÁMKA 

- konzulární poplatky vztahující se k vydání cestovních dokladů se nezměnily.  
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