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ZÁKON
ze dne …. 2014
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 3 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č.
559/2004 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.
a zákona č. 424/2010 Sb., se za písmeno b) doplňují nová písmena c) a d), která včetně
poznámky pod čarou x), znějí:
„c) omezení svéprávnosti rozhodnutím soudu, včetně údajů o opatrovníkovi v rozsahu jméno,
popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno, datum narození,
popřípadě název a sídlo, je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, 3)
d) trest zákazu pobytux) uložený rozhodnutím soudu,
______________________
x) § 75 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník“
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).
Čl. II.
Přechodná ustanovení
1. Držitelé občanských průkazů vydaných po 31. prosinci 2011 do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, kteří byli rozhodnutím soudu zbaveni způsobilosti k právním
úkonům, nebo jim způsobilost k právním úkonům byla omezena, anebo jim byl uložen trest
zákazu pobytu(§ 3 odst. 2 písm. c) a d)), jsou povinni si nechat tento údaj zapsat do svého
občanského průkazu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Zápis údajů se provádí na požádání. Za občana zbaveného způsobilosti k právním
úkonům, nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, požádá o zapsání údajů
ustanovený opatrovník.
3. Zapsání údajů na základě § 3 odst. 2 písm. c) a d) se provádí bez zpoplatnění.
4. V případě, že údaje na základě § 3 odst. 2 písm. c) a d) nebude možné do stávajícího
občanského průkazu zapsat, bude vydán občanský průkaz nový, tyto údaje zahrnující. Nový
občanský průkaz bude vydán bez zpoplatnění.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce od jeho vyhlášení ve Sbírce
zákonů.

