
Pozměňovací a jiné návrhy  

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech  

a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,  

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,  

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,  

a další související zákony 

(tisk 498) 
 

 

Ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu 

a regionální rozvoj č. 124 z 27. schůze konané dne 2. září 2015 (tisk 498/3) 

 

A1. V části druhé, Změna zákona o občanských průkazech, v čl. III bod 14 zní:  

„14. V § 8 odstavec 4 zní: 

 „(4) Občanský průkaz převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 2 u obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu. 

Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) lze převzít i u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.“.“.  

  

A2. V části druhé, Změna zákona o občanských průkazech, v čl. III se za bod 16 vkládá nový bod 

17, který zní:  

„17. V § 10 odstavec 1 zní: 

 „(1) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) je  

a) 10 let,  

b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let, nebo  

c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.“. 

Dosavadní novelizační body 17 až 38 se označují jako body 18 až 39.“. 

 

A3. V části třetí, Změna zákona o cestovních dokladech, v čl. V bod 21 zní:  

„21. V § 22 odstavec 2 zní: 

 „(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna osobně se dostavit k převzetí cestovního 

dokladu k orgánu, u kterého podala žádost o jeho vydání. Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů 

může převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedla v žádosti. Pokud podala 

žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (§ 12). Zastupitelský úřad může předat cestovní 

pas osobě uvedené v odstavci 1 rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního 

úřadu.“.“. 

  

A4. V části osmé, Změna zákona o správních poplatcích, v čl. XIII body 3 až 5 znějí:  

 „3. V části I položce 8 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí: 

„g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji 

z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho 

vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku 

 před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu    Kč 200 

h) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  

u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti   Kč 100“.  
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Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena i) až o). 

  

4. V části I položce 8 písm. i) se slovo „identifikace“ nahrazuje slovem „autentizace“. 

  

5. V části I položce 8 část Zmocnění zní: 

„Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle písmene l) této 

položky až na částku 500 Kč, poplatek podle písmene m) této položky až na částku 100 Kč a 

poplatek podle písmene n) této položky až na částku 100 Kč.“.“. 

  

A5. V části osmé, Změna zákona o správních poplatcích, v čl. XIII body 10 a 11 znějí:  

 „10. V části IX položce 115 písmena e) a f) znějí: 

„e) Prodloužení platnosti cestovního průkazu     Kč 50 

            za každou změnu 

f) Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu 

 obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti     Kč 100“. 

  

11. V části IX položce 115 se písmeno h) zrušuje.“. 

  

A6. V části čtrnácté, Účinnost, čl. XIX zní: 

„Čl. XIX 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení čl. IV bodu 2, 

čl. VI bodů 2 až 4, čl. X bodu 2 a čl. XII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 10. prosince 2015.“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 15. září 2015 
 

 

B. Poslanec Leo Luzar 

 

B1. V části druhé, Změna zákona o občanských průkazech, v čl. III se vkládá nový bod, který zní: 

„…. . V § 3 se odstavec 4 zrušuje.  

Následující odstavce se přeznačí.“. 

 

B2. V části druhé, Změna zákona o občanských průkazech, v čl. III se vkládá nový bod, který zní: 

„… V § 3 odst. 6 se za slovo „údaje“ vkládají slova „a aplikace“.“. 

 

B3. V části druhé, Změna zákona o občanských průkazech, v čl. III se vkládá nový bod, který zní: 

„… V § 4 odst. 3 větě druhé se za slova „s rozšířenou působností“ vkládají slova „ , není-li úřad 

vybaven digitalizovaným pracovištěm pořizujícím požadovaná data,“. 

 

B4. V části druhé, Změna zákona o občanských průkazech, v čl. III se vkládá nový bod, který zní: 

„… V § 4 odst. 3 se věta předposlední zrušuje.“. 

 

B5. V části první, Změna zákona o evidenci obyvatel, čl. I, bod 45 

V čl. I se na konci textu novelizačního bodu 45 doplňují slova „do doby digitalizace listinných 

záznamů“. 
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B6. V části druhé, Změna zákona o občanských průkazech, čl. III, bod 24 

V čl. III novelizačním bodu 24 se v § 17 odst. 2 písm. h) slova „pokud jsou zapsané v občanském 

průkazu,“ zrušují. 

 

B7. V části páté, Změna zákona o Bezpečnostní informační službě, v čl. VIII se vkládá nový bod, 

který zní: 

„… V § 13 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a evidenci přístupů za účelem vložení, 

změny nebo vymazání údajů v evidenci“.“. 

 

B8. V části desáté, Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, čl. XV 

V § 11a odst. 1 a 2 se slova „a pro účely vymáhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům podle 

§ 10“ zrušují. 

 

B9. V části dvanácté, Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, čl. XVII 

V § 7a odst. 1, 2 a 3 se slovo „ , Komise“ zrušuje. 

 

 

 

C. Poslanec Ludvík Hovorka 

V části první, Změna zákona o evidenci obyvatel, čl. I se vkládá nový bod, který zní: 

 

„… V § 10 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:  

„(9) Při změně trvalého pobytu fyzické osoby do sídla ohlašovny sdělí ohlašovna obchodnímu 

a živnostenskému rejstříku jméno, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě 

trvalého pobytu. Obchodní a živnostenský rejstřík vyznačí u podnikající osoby změnu trvalého 

pobytu na adresu ohlašovny a uvedou, že se jedná o adresu sídla ohlašovny.“.  

Následující odstavce se přeznačí.“. 

 

 

 

D. Poslanec Jan Klán 

D1. V čl. I bodu 6 se číslice „11“ nahrazuje číslicí „12“. 

 

D2. V čl. III bodu 32 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“. 

 

 

 

V Praze 16. září 2015 

 

 

Mgr. Jan Klán, v.r.  

zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

 

 

Ing. Václav Klučka, v.r. 

zpravodaj výboru pro bezpečnost 

 

 

Bc. Markéta Wernerová, v.r. 

zpravodajka ústavněprávního výboru 
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