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V.
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských
průkazech a zákon o cestovních dokladech
Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 22. března 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 16. dubna
2018. Zásadní připomínku uplatnilo 1 připomínkové místo. Návrh je předkládán bez rozporu.
Autor
Ministerstvo práce a
sociálních věcí

Připomínky
K odůvodnění

Vypořádání
Akceptováno.

V obecné části odůvodnění u „Zhodnocení souladu návrhu
vyhlášky se zákonem o občanských průkazech, k jehož provedení je
navržena“, upozorňujeme, že je třeba z gramatického hlediska slovo
„návrh“ nahradit slovem „návrhu“ (str. 1).
K platnému znění
Upozorňujeme, že v této části materiálu je třeba na str. 7opravit
vzájemně se překrývající text a textová pole.

Ministerstvo pro místní
rozvoj

K bodu 1
Doporučujeme bod uvést ve znění:
„1. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.“.

Akceptováno.
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K bodu 6
Doporučujeme v příloze č. 6 označení rubrik „Údaje zapisované na
žádost, Titul“, „Adresa elektronické pošty“ a „Telefonní číslo“ uvést ve
znění:
„Údaje zapisované na žádost:
Pokud občan nesdělí tyto údaje,
rubriky se nevyplňují
titul (vědecká hodnost, označení)
telefonní číslo

adr
esa
elektronické pošty

Neakceptováno. Občan při podání
žádosti o občanský průkaz se strojově
čitelnými
údaji
a
s
kontaktním
elektronickým čipem či cestovní pas se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji žádost nevyplňuje.
Žádost je systémově vyplněna na
základě ztotožnění občana. O možnosti
uvedení údajů zapisovaných na žádost
je občan informován úředníkem, který jej
zároveň i poučí, které údaje se zapisují
na datovou stránku osobního dokladu, a
které slouží pouze pro informování o
možnosti
převzetí
vyhotoveného
osobního dokladu.

.“.
Odůvodnění:
Navrhovaná úprava přílohy č. 6 bude pro občana, který bude žádost o
vydání občanského průkazu vyplňovat, srozumitelnější a přehlednější,
neboť mu bude zřejmé, které rubriky může a nemusí vyplnit. (dále bude
mít dostatek prostoru pro uvedení adresy elektronické pošty).
Obdobnou úpravu doporučujeme provést v bodu 7 – v příloze č. 14
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Ministerstvo zemědělství

Upozorňujeme, že v odůvodnění vyhlášky je uvedeno, že se vzor
žádosti o vydání OP upravuje mj. i z důvodu sjednocení umístění
rubriky pro podpis držitele na pravou stranu žádosti (sjednocení se
žádostí o vydání cestovního dokladu). V přiložených vzorech obou
druhů žádostí je však tato rubrika umístěna uprostřed žádosti, nikoliv
na pravé straně. Doporučujeme materiály upravit.
Doporučujeme také v žádosti specifikovat, že při uvádění telefonního
čísla se jedná o telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť, aby bylo
zřejmé, že se nejedná o telefonní číslo pevné sítě.

Sdružení místních
samospráv ČR
(zásadní připomínka)

K čl. II
Přechodné ustanovení návrhu stanoví, že tiskopisy potvrzení o
občanském průkazu vydané podle vyhlášky č. 400/2011 Sb. ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být
používány do 31. prosince 2019, tj. ještě 18 měsíců po datu účinnosti
novely. Záměr vyčerpat dosavadní zásoby příslušných tiskopisů má, při
změně spočívající pouze v zavedení jednoho nového důvodu pro
vydání potvrzení, určitý racionální základ.
Je ovšem nutné zamezit situaci, kdy by na příslušných úřadech byly
k dispozici pouze dosavadní verze tiskopisů a nikoliv verze účinné po
novele, což přechodné ustanovení nijak neřeší. V takovém případě by
totiž nebylo možné vydat potvrzení občanovi, který odevzdá občanský
průkaz z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v
kontaktním elektronickém čipu.

Neakceptováno. Jedná se o prostor na
druhé straně žádosti (dole), kam se
držitel občanského průkazu se strojově
čitelnými
údaji
a
s
kontaktním
elektronickým čipem či cestovního pasu
se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji podepíše po
převzetí vyhotoveného dokladu. Místo
pro tento podpis je na vzorech obou
žádostí vpravo tak, jak je uvedeno
v odůvodnění.
Neakceptováno.
Občan při podání
žádosti o občanský průkaz se strojově
čitelnými
údaji
a
s
kontaktním
elektronickým čipem či cestovní pas se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji žádost nevyplňuje.
O možnosti zápisu telefonního čísla
nebo e-mailové adresy bude občana
informovat úředník.
Akceptováno. Ministerstvo vnitra po
schválení novely vyhlášky zašle všem
příslušným
úřadům
bez
nutnosti
objednání 1000 tiskopisů nových
potvrzení o občanském průkazu,
přičemž tyto úřady jsou metodicky
vedeny, že než vyčerpají dosavadní
zásoby, mají používat nový tiskopis
pouze pro vydání v případě odevzdání
občanského
průkazu
se
strojově
čitelnými údaji z důvodu nebezpečí
zneužití dat v identifikačním certifikátu.
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Svaz měst a obcí ČR

Obecné připomínky - Svaz měst a obcí ČR jako představitel
významné části měst a obcí na území České republiky, bere na
vědomí, že v návaznosti na přijetí zákona č. 195/2017 Sb., který mění
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, se ruší vydávání
občanských průkazů se strojově čitelnými údaji bez kontaktního
elektronického čipu, a to včetně zrušení tiskopisu žádosti o jeho
vydání. Zásadní námitku však Svaz měst a obcí ČR uplatňuje k datu
účinnosti navrhované vyhlášky, neboť načasování výše uvedené
změny na vrchol sezony dovolených bezpochyby přinese řadu potíží a
s tím souvisejících stížností klientů, proto se navrhuje účinnost nové
vyhlášky a změny režimu s tím spojeného posunout na období IV.
čtvrtletí tohoto roku.
Návrh vyhlášky též nově upravuje žádost o vydání občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji a s elektronickým čipem i žádost o
vydání cestovního pasu, přičemž v obou tiskopisech se doplňují
kolonky s adresou elektronické pošty a s telefonním číslem. Současně
tento návrh předpokládá, že musí být upraven vzor tiskopisu potvrzení
o občanském průkazu, které se dle zákona bude vystavovat i v
souvislosti s odevzdáním občanského průkazu z důvodu nebezpečí
zneužití dat v identifikačním certifikátu a bude z něj odstraněna osoba
podpůrce vzniklá na základě smlouvy o nápomoci, která se ruší s
účinností zákona č. 318/2015 Sb.
Připomínky z praxe – sledují zejména cíl snížit množství ručního
dopisování úředníky na žádosti a počet úkonů, prováděných
žadatelem, a celý proces vydávání dokladů zefektivnit:
1) Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání cestovního pasu
nově zavádí údaj „datum vydání“, což zvyšuje administrativní
náročnost, neboť tento údaj se stále ještě zadává ručně do písemného
vyhotovení žádosti. Navrhujeme se proto tento údaj u žádostí o
občanský průkaz i cestovní pas vypustit (na žádost by se ručně
zapisovalo jen číslo vyrobeného dokladu a datum jeho platnosti), popř.
aby všechny tyto údaje byly automaticky generovány při podání žádosti
jako tomu je u žádostí o řidičský průkaz.
2) V žádosti o vydání občanského průkazu doplnit údaj „rodné

Neakceptováno. Vzhledem k tomu, že
zákon č. 195/2017 Sb., který mění
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, a další související zákony,
mj. i zákon č. 329/1999 Sb., o
cestovních dokladech, nabývá účinnosti
dnem 1. července 2018, není možné,
aby byla posunuta účinnost vyhlášky,
jež tyto zákony provádí.

1) Neakceptováno. „Datum vydání“
není nově zaváděným údajem. Oproti
žádosti o řidičský průkaz, kterou
občan vyplňuje, se žádosti o oba
osobní doklady generují automaticky
s tím, že zmíněné údaje není možné
generovat při podání žádosti, jelikož
jsou známy až po vyhotovení
osobního dokladu.
2) Neakceptováno. Bylo by nezbytné
nejprve provést novelu zákona.
3) Neakceptováno. Podpisem občan
stvrzuje správnost osobních údajů na
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příjmení“ (viz. žádost o vydání cestovních dokladů), což usnadní
žádosti, jakmile ji podepíše, úředník
manipulaci se žádostmi žen v případě změn jejich příjmení.
ihned odešle žádost k výrobě.
Nesouvisí s
3) Na první straně obou typů žádosti zachovat údaj „totožnost ověřena 4) Neakceptováno.
dle“, ale údaje „jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby“, „datum
vyhláškou. Nejprve by byla nutná
přijetí žádosti“ a „razítko a podpis“ přesunout na rub žádosti za údaj o
legislativní
změna
zákona
č.
datu a místě podání žádosti i podpis žadatele, čímž by se odstranila
328/1999
Sb.,
o
občanských
vnitřní nelogičnost žádosti, neboť nejprve na první straně žádosti
průkazech, ve znění pozdějších
úředník uvede po ověření totožnosti žadatele své jméno, příjmení
předpisů.
Nesouvisí
funkci oprávněné úřední osoby, datum přijetí žádosti, žádost podepíše 5) Neakceptováno.
a opatří úředním razítkem; teprve na druhé straně žadatel žádost
s vyhláškou. Potvrzení je vydáváno
podepíše, s datem a místem podání žádostí. Tedy, aby bylo
z určitých zákonných důvodů. Každý
postupováno obdobně jako u žádosti o řidičský průkaz.
obecní úřad obce s rozšířenou
4) Umožnit zneplatnění občanského průkazu před skončením jeho
působností je schopen zjistit, zda
platnosti z důvodů hodných zvláštního zřetele na žádost v případech,
k zákonnému důvodu již došlo či
kdy není povinnost mít občanský průkaz (u dětí do 15 let) a v tomto
nikoli.
smyslu upravit též důvody vydání potvrzení o občanském průkazu.
Tedy u vzoru tiskopisu „Potvrzení o občanském průkazu“ doplnit na str.
2 v části „Důvod o vydání jiné osobě při odevzdání občanského
průkazu“ přidat „opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za
nezletilého občana“.
5) Potvrzení o občanském průkazu dosud nejsou evidována v
informačním systému, jak ukládá zákon. Důsledkem je značná
frekvence případů, kdy je žadateli vystaveno i několik potvrzení, pokud
postupně požádá na několika ORP.

Moravskoslezský kraj

Ze zákona o občanských průkazech ani jeho prováděcí vyhlášky není
zřejmé, zda a případně jakým způsobem má být vedena evidence
potvrzení o ohlášení změny místa trvalého pobytu, potvrzení o
občanském průkazu a potvrzení o změně údajů zapsaných
v občanském průkazu. Např. údaje o potvrzeních o občanském
průkazu mají být podle § 17 odst. 2 písm. t) zákona o občanských
průkazech vedeny v AIS OP, u ostatních potvrzení je pouze uvedeno,
že je úřad vydá. Bližší pokyny k vedení evidence o vydaných

Neakceptováno. Podle ustanovení
§17a odst. 7 zákona č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, vedou obecní
úřady obce s rozšířenou působností
údaje o občanských průkazech a jejich
držitelích na žádostech, které obsahují i
čísla vydaných potvrzení o občanském
průkazu. Zákon, ani vyhláška nestanoví
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potvrzeních nejsou stanoveny. Navrhujeme taxativně vymezit rozsah povinnost vést potvrzení o ohlášení
údajů, resp. osobních údajů, zpracovávaných v souvislosti změny místa trvalého pobytu a potvrzení
o změně údajů zapsaných v občanském
s vydáváním uvedených potvrzení.
průkazu.
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