
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 928) 
 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě 

dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným. 
 

 

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu 

a regionální rozvoj č. 238 z 50. schůze konané dne 14. prosince 2016 (tisk 928/1)  

 

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí: 

 

„X. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené 

lhůtě podle § 4a odst. 7 je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).“. 

 

X. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „Obecní úřad“ nahrazují slovy „Ministerstvo a obecní úřad“, ve 

větě čtvrté se slova „Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvu“, 

ve větě desáté se slova „místně příslušnému“ zrušují a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Pro 

vydání občanského průkazu podle § 4 odst. 5 se postup podle věty čtvrté až věty jedenácté nepoužije.“. 

 

X. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a) a b) 

může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 

 

X. V § 4 odst. 5 větě třetí se slova „obecním úřadem“ nahrazují slovy „zaměstnancem ministerstva 

nebo zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

2. V části první se za dosavadní bod 10 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 4a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 „(3) Zjistí-li ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého se podává 

žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, rozpory s údaji vedenými v registru obyvatel, 

v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, žádost dále 

nezpracovává a vyrozumí občana, že žádost lze podat až po odstranění těchto rozporů.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 4 se označují jako odstavce 4 až 5.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

3. V části první dosavadní bod 11 zní: 

„X. V § 4a se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

 „(6) Ministerstvo informuje občana, který uvedl v žádosti údaje podle § 4 odst. 6, o možnosti 

převzetí občanského průkazu textovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty. 

 (7) Občan může požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) ve 

zkrácené lhůtě, a to  
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a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo  

b) do 5 pracovních dnů.“.“. 

 

4. V části první dosavadní bod 13 zní: 

„X. V § 8 odst. 1 větě druhé se slova „, pokud jej občanský průkaz obsahuje“ a slova „na 

žádosti“ zrušují a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Občan může při převzetí občanského průkazu 

nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační 

osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace identifikačního certifikátu.“.“. 

 

5. V části první dosavadní bod 17 zní: 

„X. V § 8 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí: 

 „(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní držiteli provést aktivaci 

identifikačního certifikátu. 

 (7) Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a) převezme občan 

nebo osoby uvedené v odstavci 2 u ministerstva. 

     (8) Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. b) převezme občan 

nebo osoby uvedené v odstavci 2 u ministerstva nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

u něhož byla žádost o vydání občanského průkazu podána.“. 

 

6. V části první se za dosavadní bod 20 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo jej vydává v případě, že je mu nahlášena 

ztráta nebo odcizení občanského průkazu nebo při zadržení občanského průkazu.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

7. V části první se za dosavadní bod 22 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova „, nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení 

občanského průkazu“ zrušují.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

8. V části první se za dosavadní bod 26 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ohlásit ztrátu nebo odcizení 

občanského průkazu může občan rovněž ministerstvu v případě, že současně podává žádost o vydání 

občanského průkazu,“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

9. V části první se za dosavadní bod 28 vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovem 

„orgánu“.“. 

„X. V § 14 odst. 1 písm. g) se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ zrušují.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

10. V části první se za dosavadní bod 30 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 16 odst. 2 se za slova „Obecní úřad s rozšířenou působností,“ vkládá slovo „ministerstvo,“ a 

na konci odstavce 2 se doplňují věty „Pokud občanský průkaz vydalo ministerstvo, je zadržený 

občanský průkaz odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 

trvalého pobytu občana. V případě, že občan není hlášen v České republice k trvalému pobytu, zašle 
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se občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa jeho 

posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl 

nebo pokud jej nelze zjistit, zašle se občanský průkaz Magistrátu města Brna.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

11. V části první dosavadní bod 31 zní: 

„X. V § 16 odst. 4 se za slova „zničení občanského průkazu“ vkládají slova „anebo nebezpečí zneužití 

dat v identifikačním certifikátu“, slova „příslušnému k vydání občanského průkazu“ se nahrazují 

slovy „ , který občanský průkaz vydal“ a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „V případě, že občanský 

průkaz vydalo ministerstvo, ohlásí tuto skutečnost orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé až 

čtvrté.“.“. 

 

12. V části první dosavadní bod 32 zní: 

„X. V § 16 odstavce 5 a 6 znějí: 

 „(5) Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, nebezpečí zneužití dat 

v identifikačním certifikátu nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález podle § 14 odst. 1 písm. 

c), předá bezodkladně tuto informaci orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé až čtvrté. 

Zastupitelský úřad v tomto případě vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení 

občanského průkazu nebo o nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu. 

 

 (6) Ohlásí-li držitel ministerstvu ztrátu nebo odcizení nebo policii odcizení občanského 

průkazu, vydá mu ministerstvo nebo policie potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí 

tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého 

pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. V případě, že občanský průkaz vydalo 

ministerstvo, ohlásí tuto skutečnost orgánu uvedenému v odstavci 2 větě druhé až čtvrté.“.“. 

 

13. V části první dosavadní bod 36 zní: 

„X. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena z) a za), která znějí: 

„z) datum a čas aktivace a datum a čas zablokování identifikačního certifikátu, 

za) digitální zpracování podpisu na žádosti.“.“. 

 

14. V části první se za dosavadní bod 38 vkládají nové body, které znějí: 

„X. V 17a odstavec 2 zní: 

 „(2) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů v případě 

občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 

7 písm. a) a b) a dále je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo 

je rovněž zpracovatelem údajů o ztrátě a odcizení občanského průkazu v rozsahu číslo, popřípadě 

série ztraceného nebo odcizeného občanského průkazu, datum ohlášení ztráty nebo odcizení a údaje 

o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.“. 

 

X. V § 17a odst. 6 se slovo „vede“ nahrazuje slovy „a ministerstvo vedou“ a slovo „vydal“ se 

nahrazuje slovem „vydaly“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

15. V části první se za dosavadní bod 41 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 24c odst. 1 se slovo „žádá“ nahrazuje slovem „požádá“, za slova „volebního práva“ se vkládá 

čárka a slova „nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po 

zrušení údaje o místu trvalého pobytu na žádost občana“ se zrušují.“. 
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Následující body se přečíslují. 

 

16. V části první dosavadní bod 42 zní: 

„X. V § 24c odst. 2 se věta první zrušuje.“. 

 

17. V části první se za čl. I vkládá nový článek, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů podle § 24c odst. 1 zákona  

č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z důvodu ztráty, odcizení, 

poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze nejpozději 

v den předcházející dnu nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

Následující články se přečíslují. 

 

18. V části třetí se vkládají nové body 1 a 2, které znějí: 

„1. V § 5 odstavec 3 zní: 

 „(3) Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to 

a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 

b) do 5 pracovních dnů.“. 

 

2. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 „(4) Cestovní pas ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) vydá ministerstvo nebo 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána (§ 

19 odst. 2).“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

19. V části třetí se za dosavadní bod 1 vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 

podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností nebo u ministerstva.“. 

 

X. V § 21 odst. 5 se slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „tohoto 

orgánu“. 

 

X. Na konci § 21b se doplňuje věta „Obdobným způsobem se postupuje v případě, že orgánem 

příslušným k vydání cestovního pasu je ministerstvo.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

20. V části třetí se za dosavadní bod 2 vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 22 v odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „, a potvrdit jeho převzetí svým 

podpisem“. 

 

X. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 „(3) Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) převezme osoba uvedená 

v odstavci 1 u ministerstva. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. b) 

převezme osoba uvedená v odstavci 1 u ministerstva nebo obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 
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X. V § 28 odst. 2 se slova „Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho 

platnosti“ nahrazují slovy „O skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne kterýkoliv orgán 

příslušný k vydání cestovního dokladu; pokud cestovní pas vydalo ministerstvo, rozhodne o skončení 

platnosti kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

21. V části třetí dosavadní bod 3 zní: 

„X. V § 29 a v § 29a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), 

která znějí: 

„w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty, 

x) digitální zpracování podpisu podle § 22 odst. 2 na žádosti.“.“. 

 

22. V části třetí se za dosavadní bod 5 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 30 se doplňuje odstavec 15, který zní: 

 „(15) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci cestovních dokladů v případě 

cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) a dále je zpracovatelem 

údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je rovněž zpracovatelem údajů podle 

§ 29 odst. 2 písm. t), pokud mu byla ohlášena ztráta nebo odcizení cestovního pasu.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

23. V části třetí se za dosavadní bod 6 doplňují body, které znějí: 

„X. V § 32 odstavce 1 a 2 znějí: 

 „(1) Držitel je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad 

před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Držitel je povinen bez zbytečného odkladu 

odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, kterémukoliv 

orgánu příslušnému k jeho vydání, zastupitelskému úřadu nebo na vyžádání orgánům policie. 

Odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy je možné rovněž 

u ministerstva, ale pouze v  případě, že občan současně požádá o vydání cestovního pasu podle § 5 

odst. 3 písm. a) a b). Tyto orgány vystaví držiteli potvrzení o odevzdání cestovního dokladu. 

 

 (2) Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu anebo 

jeho nález kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Ministerstvu může 

občan ohlásit ztrátu nebo odcizení pouze pokud si současně požádá o vydání cestovního pasu podle 

§ 5 odst. 3 písm. a) a b). Tyto orgány mu vystaví potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního 

dokladu a současně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa 

narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal. Pokud 

cestovní doklad vydalo ministerstvo, oznamují tyto orgány tuto skutečnost včetně jména, popřípadě 

jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušnému k projednání přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až třetí.“. 

 

X. V § 32 odstavec 4 zní: 

 „(4) Kterýkoliv orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, zastupitelský úřad nebo policie 

může zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej odevzdat, nebo o kterém 

lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 28 odst. 2. Orgán, který 

cestovní doklad zadržel, je povinen vydat občanovi potvrzení o zadržení cestovního dokladu a 

bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu, který cestovní doklad vydal s uvedením důvodu jeho 

zadržení. Pokud je zadržen cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, ho 

bezodkladně zašle obecnímu úřadu obce s  rozšířenou působností příslušného k  projednání přestupků 
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podle § 34a odst. 3 věty první až třetí s  odůvodněním jeho zadržení.“. 

 

X. V § 32a větě první se za slova „tohoto cestovního dokladu“ vkládají slova  

„, s výjimkou ministerstva“. 

 

X. V § 33 odst. 1 větě první se za slova „neprodleně odevzdat“ vkládá slovo „kterémukoliv“ a za 

slova „k jeho vydání“ se vkládají slova „s výjimkou ministerstva,“. 

 

X.  V § 33 na konci odstavce 2 a v § 34 na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Pokud je zadržen 

cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, jej bezodkladně zašle obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností  příslušnému  k  projednání  přestupků  podle  § 34a odst. 3 věty první 

až třetí s odůvodněním jeho zadržení.“.“. 

 

24. V části páté dosavadní body 1 až 3 znějí: 

„1. V položce 8 písmena a) a b) znějí: 

 „a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  

        a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne      

 

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra         Kč  1000 

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč    500 

a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána 

u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč  500 

občanům mladším 15 let 

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                    Kč  500 

- při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností               Kč  250 

           - při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána 

           u obecního úřadu obce s rozšířenou působností                Kč    250 

 

 b) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  

a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů     

                                   

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra         Kč  500 

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč               250 

a převzetí u Ministerstva vnitra         Kč  250 

– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      

a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou  

působností                                                                                             Kč  500 

občanům mladším 15 let 

– při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč  300 

– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností     Kč  200 

a převzetí u Ministerstva vnitra         Kč    100 

– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností         Kč  300 

a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou  

působností“. 

 

2. V položce 8 písm. f), g) a h) se za slova „strojově čitelnými údaji“ vkládají slova  

„a s kontaktním elektronickým čipem“. 

 

3. V položce 8 písm. f) se za slovo „odcizený“ vkládají slova „, zneplatněný z důvodu nebezpečí 

zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu“.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=120523)



7 

 

 

25. V části páté se za dosavadní bod 5 vkládají nové body, které znějí: 

„X. V části IX položce 115 písmeno b) zní: 

 

„b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne      

                                       

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                Kč         6 000 

                                                                                                                           

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností              Kč         4 000 

a převzetí u Ministerstva vnitra                                                        Kč         2 000  

 

občanům mladším 15 let 

 

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                 Kč  2 000 

                                                                                                                           

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností                   Kč       1 500 

a převzetí u Ministerstva vnitra                                                              Kč             500“. 

 

X. V části IX položce 115 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů 

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra     Kč  3 000 

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč  2 000 

a převzetí u Ministerstva vnitra    Kč  1 000 

– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč  3 000 

a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou  

působností 

občanům mladším 15 let 

– při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                 Kč  1 000 

– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  Kč  500 

a převzetí u Ministerstva vnitra     Kč   500 

– při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  

a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou  

působností                                                                                        Kč                1 000“. 

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).“. 

 

X. V části IX položce 115 Poznámka zní: 

„Poznámka  

 Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; 

jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho převzetím.“. 

 

 

Pozměňovací návrhy ve druhém čtení dne 17. ledna 2017 nebyly předneseny 
 

 

V Praze 18. ledna 2017 

 

 

Věra  K o v á ř o v á, v.r. 

zpravodajka garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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