
1 
 

VI. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
  

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 
 

Návrh zákona (v původní verzi pod názvem návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 

a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům 

Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu) byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 

18. března 2020 s termínem pro zaslání připomínek do 17. dubna 2020. Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 92 zásadních připomínek, 

a to 14 připomínkovými místy.  
 

Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, úřad předsedkyně 

Legislativní rady vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, úřad zmocněnce vlády pro lidská práva, 

Kancelář veřejného ochránce práv, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České 

republiky, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj a Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Český statistický úřad, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Nejvyšší 

kontrolní úřad, Ministerstvo zemědělství, Moravskoslezský kraj, Nejvyšší správní soud, Notářská komora a Hlavní město Praha. 

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Bezpečnostní informační služba, Česká národní banka, Český báňský úřad, Český 

úřad zeměměřický a katastrální, Český telekomunikační úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad Národní 

rozpočtové rady, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Úřad pro 

zahraniční styky a informace, Akademie věd České republiky, Hospodářská komora České republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář 

prezidenta republiky, Nejvyšší soud, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, Konfederace umění a kultury, 

Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky, Technologická 

agentura České republiky, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Středočeský 

kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBRCA65TP)



2 
 

Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Agrární komora České republiky, Asociace krajů České republiky, Asociace 

samostatných odborů České republiky, Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, 

Česká stomatologická komora, Družstevní asociace České republiky, Energetický regulační úřad, Exekutorská komora České republiky, Kancelář 

finančního arbitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář 

Senátu, Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Komora patentových zástupců České republiky, Komora 

veterinárních lékařů České republiky, Plzeňský kraj, Národní sportovní agentura, Nejvyšší státní zastupitelství, zahraniční výbor Poslanecké 

sněmovny, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, zahraniční výbor Senátu, Správa státních hmotných rezerv, Úřad pro dohled nad hospodařením 

politických stran a politických hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Ústav pro studium totalitních režimů a Ústavní soud. 

 

Po provedeném meziresortním připomínkovém řízení došlo k vyčlenění části osmé upravující změnu zákona o pobytu cizinců na území České 

republiky z navrhovaného zákona. Spolu s částí osmou byly z navrhovaného zákona vyčleněny i další jeho části, které na novelu zákona o pobytu 

cizinců na území České republiky navazovaly (část třináctá upravující změnu zákona o silničním provozu, část čtrnáctá upravující změnu zákona 

o zaměstnanosti a dílčí část části šestnácté upravující změnu zákona o správních poplatcích). Níže uvedená vypořádací tabulka byla provedenému 

vyčlenění předmětných částí z navrhovaného zákona přizpůsobena. K částem, které byly v navrhovaném zákoně zachovány, bylo uplatněno 

13 zásadních připomínek, a to 6 připomínkovými místy. 

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

1. Ministerstvo financí, 

2. Ministerstvo spravedlnosti, 

3. Ministerstvo zahraničních věcí, 

4. Úřad pro ochranu osobních údajů, 

5. Jihomoravský kraj, 

6. Olomoucký kraj. 

 

Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo financí 1.1 

K důvodové zprávě 

 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBRCA65TP)



3 
 

Považujeme za nedostatečné odůvodnění předkládané novely stávajícího 

zákona o občanských průkazech ve zvláštní části Důvodové zprávy, ve které 

je v úvodním ustanovení mezi ostatními částmi pouze zmíněna část devátá, 

přestože se tento doprovodný zákon předkládá současně s novým návrhem 

zákona o občanských průkazech. 

Zvláštní část důvodové zprávy bude doplněna 

o samostatné odůvodnění novely zákona 

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. 

 

 1.2 

K čl. XVIII obecně 

 

Požadujeme vyjasnit, jaký poplatek platí osoba, která je ve věku přesně 15 

let. Upozorňujeme na skutečnost, že s ohledem na zásadu výkladu daňových 

předpisů (mezi které zákon o správních poplatcích patří) in dubio mitius, 

musí v případě výkladových nejasností vedoucích k dvojímu výkladu 

právního předpisu být zaujat takový výklad, který je pro poplatníka 

výhodnější. V tomto případě by tedy šlo buď o částku nižší, nebo by poplatek 

nebyl placen vůbec. Proto je vhodné pojmy „mladší“ a „starší“ přeformulovat 

tak, aby možnou množinu věku pokryly beze zbytku (vhodné je namísto 

slova „starší“ použít slovo „od“, které představuje levostranně uzavřený 

číselný interval, nebo slova „, který dosáhl věku“, jak je uvedeno v § 3 návrhu 

zákona o občanských průkazech), případně tuto skutečnost upřesnit 

v poznámce. Současně doporučujeme v důvodové zprávě uvést, že tato 

změna nemá ambici změnit dosavadní praxi, pokud bude zvolena stávající 

varianta, jak je ustanovení vykládáno. 

V poznámce k položce by mělo být také upřesněno, zda se věk váže ke dni 

podání žádosti, ke dni prvního dne platnosti občanského průkazu nebo ke dni 

převzetí občanského průkazu (posledně jmenovaný případ by však nebyl 

relevantní, pokud by se poplatek platil při přijetí žádosti, protože by nemuselo 

být jasné, kdy bude občanský průkaz převzat; více k tomu u jiné připomínky, 

týkající se nejasnosti ohledně toho, kdy se poplatek za vydání občanského 

průkazu platí). 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

V návrhu bude použito slov „, který dosáhl věku“. 

 

V současné době je pro vybrání správního poplatku 

rozhodující datum vydání občanského průkazu. 
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 1.3 

K čl. XVIII bodu 1 

 

Požadujeme zavést nový předmět poplatku pro vydání ověřeného výstupu 

provozních údajů vedených v základním registru obyvatel, kde sazba bude 

zohledňovat skutečnost, že se první stránka výstupu nemá samostatně 

zpoplatňovat, například takto: 

„Vydání ověřeného výstupu provozních údajů z informačního systému 

veřejné správy Kč 100, Kč 50 za třetí a každou další i započatou stránku“. 

Alternativně požadujeme přeformulovat navržené ustanovení tak, aby bylo 

srozumitelnější, tedy aby lépe odpovídalo nárokům na legislativní text, a 

zároveň, aby bylo i bez nutnosti nahlédnout do důvodové zprávy zřejmé, že 

za osvědčení obsahující pouze dvě stránky se platí celkem 100 Kč.  

Novelizační bod může znít například takto: 

„1. V položce 3 v části „Poznámky“ se doplňuje bod 3, který zní: 

„3. V případě vydání ověřeného výstupu provozních údajů vedených  

v základním registru obyvatel se poplatek za další i započatou stránku podle 

písmene d) této položky nevybere za druhou stránku tohoto ověřeného 

výstupu.“.“. 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Text bude upraven následovně: 

 
„1. V položce 3 v části „Poznámky“ se doplňuje 

bod 3, který zní: 

„3. V případě vydání ověřeného výstupu 

provozních údajů vedených  

v základním registru obyvatel se poplatek za další 

i započatou stránku podle písmene d) této položky 

nevybere za druhou stránku tohoto ověřeného 

výstupu.“.“. 

 

 1.4 

K čl. XVIII bodu 2 

 

Požadujeme, aby částky správních poplatků byly uvedeny na posledním 

řádku textu předmětu poplatku, a nikoliv na jeho prvním řádku. 

Zároveň požadujeme v rámci postupného procesu sjednocování struktury 

jednotlivých položek, aby byly všechny položky členěny na body a ty pak 

dále členěny případně na písmena tak, jak je tomu například u položky 1. 

Rovněž požadujeme upravit novelu položky 8 tak, aby každému 

jednotlivému předmětu správního poplatku (tj. každému řádku s částkou) 

odpovídalo jedno písmeno. Použití odrážek je v daném případě nevhodné 

a nesystémové (přestože jsou i ve stávajícím znění položky 8), protože při 

současné úpravě je obtížné vytvářet na takto strukturovaný text odkazy na 

konkrétní předmět, a proto je žádoucí se jim do budoucna vyhnout.  

Ministerstvo financí si je vědomo toho, že v současné době položky 

sazebníku nejsou jednotně strukturovány, řada položek obsahuje odrážky 

nebo dokonce alinea, na něž se rovněž velmi špatně odkazuje, ale zároveň se 

domnívá, že tento stav je dlouhodobě nežádoucí  

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 
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a pravděpodobně i neudržitelný, jak se ukazuje v případě jiných položek, 

které jsou velmi blízko vyčerpání abecedy v první úrovni členění a velmi 

špatně se novelizují. Proto, mj. i v souvislosti  

s aktuálně probíhající přípravou dlouhodobého koncepčního materiálu ke 

správním poplatkům, požadujeme v rámci mezirezortního připomínkového 

řízení, aby byly zásadním způsobem novelizované položky pokud možno 

strukturovány tak, aby tyto nedostatky byly postupně odstraněny. I vzhledem 

k tomu, že se jedná o relativně nový požadavek ze strany Ministerstva 

financí, je níže uveden návrh plného znění dotčené položky. 

Dále je třeba provést určité úpravy odstraňující případné aplikační problémy 

navržené úpravy: 

Požadujeme provést úpravu předmětu správních poplatků, kde je úmyslem 

navrhovatele zpoplatnění přijetí žádosti, jak je uvedeno  

v části Poznámky, v bodě 1 a tento bod zcela zrušit. Současně však není jasné, 

zda se část věty za středníkem v bodě 1 poznámek  

v návrhu vztahuje pouze k převzetí občanského průkazu u obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností (jak by naznačovala slova „jedná-li se 

o převzetí“, protože v ostatních případech se předměty poplatku váží 

k „vydání“ a ne k převzetí), a tedy v případě „vydání“ je zpoplatněno již 

podání žádosti a poplatek se v případě vydání platí i tehdy, když doklad 

z libovolného důvodu vydán není, nebo zda se část věty za středníkem má 

vztahovat i na vydání občanského průkazu.  

V návrhu níže se počítá s tím, že se částí věty za středníkem cílí pouze na 

předmět poplatku, který z pojmu „převzetí“ vychází. 

V souvislosti s tím by měl být upraven nadpis této části na Poznámka  

a u bodu 2 by mělo být zrušeno číslování, neboť by zůstal jedinou poznámkou 

u položky 8. 

Pokud jde o „převzetí občanského průkazu“, nejde o úkon správního orgánu, 

a tedy by měl být předmět poplatku formulován jinak, například jako 

„umožnění převzetí občanského průkazu“. 

Standardní formátování jednotlivých prvků položky v novelách je pak 

takové, že označení položky je zarovnáno vlevo, ostatní nadpisy jsou 

zarovnané na střed, všechny nadpisy jsou tučně s výjimkou nadpisu 

poznámek, který zpravidla tučně nejsou. 

Se zahrnutím všech uvedených připomínek tedy novelizační bod může 

vypadat takto: 

„2. Položka 8 včetně nadpisu zní: 

„Položka 8 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBRCA65TP)



6 
 

1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin 

pracovního dne  

občanům starším 15 let 

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000         

b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

Kč 500 

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u  

obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500 

 

2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin 

pracovního dne  

občanům mladším 15 let 

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500 

b) při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností 

    Kč 250 

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána  

u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250 

 

3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů 

občanům starším 15 let 

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500 

b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

Kč 250 

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost 

podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250 

d) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

Kč 500 

 

4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů 

občanům mladším 15 let 

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 300 

b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

Kč 200 

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána na obecním 

úřadě obce s rozšířenou působností Kč 100 

d) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  

a převzetí na stejném obecním úřadu obce s rozšířenou působností  
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Kč 300 

 

5. Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po 

nabytí státního občanství České republiky 

a) občanům starším 15 let Kč 200 

b) občanům mladším 15 let Kč 100 

 

6. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu 

mladšímu 15 let Kč 100 

 

7. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let,  

který 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, které byly 

v občanském průkazu uloženy osobou, jíž je občanský průkaz vydán, nebo 

na její žádost, nebo dat potřebných pro její elektronickou identifikaci 

a autentizaci nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 200 

 

9. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního   

důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního 

občanského průkazu Kč 200 

 

10. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti Kč 100 

 

11. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky 

Kč 100 

 

12. Přijetí žádosti o vydání potvrzení o národnosti Kč 100 

 

13. Přijetí žádosti o vydání státního občanství České republiky zletilé fyzické 

osobě Kč 2000 

 

14. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky 

 nezletilé fyzické osobě Kč 500 
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15. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky 

     azylantovi Kč 500 

 

16. Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle 

 § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství České republiky Kč 500 

 

17. Poskytnutí součinnosti při správě dat potřebných pro elektronickou 

identifikaci a autentizaci obecním úřadem obce s rozšířenou  

působností Kč 100 

 

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. 

 

Předmětem poplatku není 

 

1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém 

správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou. 

 

2. Vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního 

občanského průkazu. 

 

3. Vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než 

půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, 

jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let. 

 

4. Vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově 

čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede 

dnem 1. července 2018. 

 

Zmocnění 

 

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle 

bodu 13 této položky až na částku 500 Kč a poplatky podle bodů 14 a 15 této 

položky až na částku 100 Kč. 
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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.“.“ 

 1.5 

K čl. XVIII bodu 13 

 

Požadujeme, aby částky správních poplatků byly uvedeny na posledním 

řádku textu předmětu poplatku, a nikoliv na jeho prvním řádku. 

Zároveň stejně jako u položky 8 (viz připomínku k čl. XVIII, bodu 2) 

požadujeme v rámci sjednocování struktury jednotlivých položek, aby byla i 

novelizovaná položka 157 členěna na body a ty pak dále případně na písmena 

tak, jak je tomu například u položky 1 nebo tímto zákonem rovněž 

novelizované položky 116. 

Se zahrnutím všech uvedených připomínek tedy novelizační bod může 

vypadat takto: 

 

„13. Položka 157 včetně nadpisu zní: 

„Položka 157 

 

1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu na zastupitelském 

úřadu s převzetím na stejném zastupitelském úřadu  

a) u občanů starších 15 let Kč 500 

b) u občanů mladších 15 let Kč 300 

 

2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu na zastupitelském 

úřadu s převzetím na obecním úřadu obce s rozšířenou působností 

a) u občanů starších 15 let Kč 300 

b) u občanů mladších 15 let Kč 200 

 

3. Umožnění převzetí občanského průkazu na zastupitelském úřadu,  

pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou  

působností 

a) u občanů starších 15 let Kč 200 

b) u občanů mladších 15 let Kč 100 

 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 
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4. Poskytnutí součinnosti při správě dat potřebných pro elektronickou 

identifikaci a autentizaci zastupitelským úřadem Kč 100 

 

5. Vydání cestovního pasu 

a) u občanů starších 15 let Kč 1200 

b) občanům mladším 15 let Kč 400 

 

6. Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti  

anebo náhradního cestovního dokladu EU Kč 400 

 

7. Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu Kč 150 

 

8. Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků  

člověka Kč 200 

 

Předmětem poplatku není 

 

1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl 

nesprávné zápisy nebo vydal doklad s výrobní vadou, anebo jehož certifikát 

pravosti byl zneplatněn. 

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední. 

 

Zmocnění 

 

V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle bodu 6 této 

položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních 

dokladů bez vlastního zavinění.“.“. 

2. Ministerstvo 

spravedlnosti 

2.1 

K čl. XI bodu 3 a čl. XIII bodu 15 (§ 17 odst. 3 zákona o cestovních 

dokladech a § 10 odst. 10 zákona o evidenci obyvatel) 

 

Ustanovení považujeme za nadbytečné, jelikož určení, kdo v řízení jedná za 

nezletilé osoby, již plyne z obecné právní úpravy obsažené ve správním řádu. 

Nadto upozorňujeme, že ve výčtu osob oprávněných jednat za nezletilou 

osobu bezdůvodně schází opatrovník a poručník. Požadujeme proto 

předmětné ustanovení z návrhu buď vypustit, nebo za slova „zákonný 

zástupce,“ vložit slova „opatrovník, poručník,“. 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Do výčtu osob bude doplněn opatrovník 

a poručník. 
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Obdobným způsobem požadujeme přepracovat rovněž návrh nového znění 

§ 10 odst. 10 zákona o evidenci obyvatel. 

3. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

3.1 

K části deváté – čl. X, novelizačním bodům 1, 3, 4 a 8 (k ust. § 17b odst. 1 

až 4 zákona č. 328/1999 Sb.) 

 

MZV navrhuje v těchto novelizačních bodech vypustit slova „zastupitelské 

úřady České republiky, které jsou velvyslanectvími nebo konzulárními úřady 

s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním 

úředníkem (dále jen „pověřený zastupitelský úřad“), resp. slova „pověřené 

zastupitelské úřady“. 

MZV navrhuje vypuštění uvedených slov v ust. § 17b zákona 

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

v němž se navrhuje rozšíření úřadů, které mohou při výkonu státní správy na 

úseku občanských průkazu využívat údaje ze základních registrů 

a agendových informačních systémů veřejné správy. Toto ustanovení má 

nabýt účinnosti dnem 2. srpna 2021 s tím, že, vycházeje z  ust. § 77 bodů 1 

a 2 (zrušovacího ustanovení) a ust. § 78 písm. b) (ustanovení o účinnosti) 

navrhovaného, a souběžně překládaného, nového zákona o občanských 

průkazech, má být zrušeno dnem 1. února 2022.  

S odvoláním na připomínky MZV k návrhu nového zákona o občanských 

průkazech, MZV opětovně poukazuje na skutečnost, že navrhované zapojení 

zastupitelských úřadů České republiky do agendy občanských průkazů 

přináší zásadní organizační a procesní změny, nehledě na personální 

a finanční požadavky, jejichž úspěšná realizace není možná do 2. srpna 2021. 

Proto MZV navrhuje, aby z výčtu úřadů, jichž se týká ust. § 17b zákona 

č. 328/1999 Sb., byly vyňaty „pověřené zastupitelské úřady“. 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Pověřené zastupitelské úřady budou zapojeny 

do agendy občanských průkazů od 1. ledna 2025. 

Agenda občanských průkazů bude vykonávána 

pověřenými zastupitelskými úřady uvedenými 

v seznamu, který zveřejní Ministerstvo 

zahraničních věcí na svých internetových 

stránkách. Ustanovení § 17b zákona 

č. 328/1999 Sb. bude zrušeno ke dni 1. února 2022. 

Z tohoto důvodu předkladatel z § 17b zákona 

č. 328/1999 Sb. vypustil formulaci „pověřené 

zastupitelské úřady“.  

 

 3.2 

K části desáté – čl. XI, novelizačním bodům 54 a 55 (k ust. § 34a odst. 3 

zákona č. 329/1999 Sb.) 

 

MZV navrhuje v těchto novelizačních bodech vypustit slova „zastupitelský 

úřad“.  

MZV navrhuje vypuštění uvedených slov v ust. § 34a odst. 3 zákona 

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

v němž se navrhuje rozšíření úřadů, které jsou příslušné k projednání 

Vysvětleno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Podle názoru předkladatele se nejedná o neúměrné 

zatěžování, jelikož zastupitelské úřady jsou 

oprávněny projednat přestupky pouze příkazem 

na místě. Předkladatel rovněž uvádí, že veškeré 

vybrané finanční částky budou příjmem státního 

rozpočtu, ze kterého mohou být následně 
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taxativně vymezených přestupků na úseku cestovních dokladů. Návrh na 

vyřazení zastupitelských úřadů České republiky z tohoto výčtu je veden 

úmyslem neúměrně nezatěžovat zastupitelské úřady České republiky 

výkonem agendy, k níž nejsou personálně vybaveny a jejíž přinos není nijak 

specifikován. 

alokovány finance na případné personální posílení 

zastupitelských úřadů. Pokud by nebylo projednání 

přestupků zastupitelskými úřady příkazem na místě 

umožněno, docházelo by k tomu, že občané budou 

předvoláni k projednání obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností podle jejich trvalého 

pobytu, což by znamenalo zbytečně dlouhé cesty 

pro občany. S případnou distribucí příkazových 

bloků na zastupitelské úřady nevzniká podle názoru 

předkladatele žádný větší problém a rovněž ani 

zatížení pro Ministerstvo zahraničních věcí, jelikož 

to musí stejným způsobem distribuovat vyhotovené 

cestovní pasy, které mají být předány 

prostřednictvím zastupitelských úřadů. 

 3.3 

K části šestnácté – čl. XVIII, novelizačnímu bodu 13 (k položce 157 

sazebníku poplatků – přílohy zákona č. 634/2004 Sb.) 

 

MZV navrhuje vypuštění z tohoto novelizačního bodu písmen a) až d), tj. 

úpravu výše poplatků za úkony prováděné u zastupitelských úřadů České 

republiky na úseku občanských průkazů, popřípadě odložení nabytí účinnosti 

této úpravy, a to s ohledem na nemožnost úspěšné realizace zapojení 

„pověřených zastupitelských úřadů“ do této agendy (viz též připomínka č. 5 

a připomínky MZV k návrhu nového zákona o občanských průkazech).  

Co se týče navržené výše poplatků podle položky 157 písmena a) až c), MZV 

navrhuje sjednocení jejich výše, a to ve výši 500 Kč u občana staršího 15 let 

a 300 Kč u občana mladšího 15 let. 

Vysvětleno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Správní poplatky jsou odlišné, což je dáno 

náročností jednotlivých úkonů. V písm. a) 

zastupitelský úřad vykonává komplexní agendu, 

tj. pořizuje žádosti o vydání občanského průkazu 

a následně předává vyhotovené občanské průkazy. 

V písm. b) zastupitelský úřad pouze pořizuje 

žádosti o vydání občanského průkazu a v písm. c) 

pouze předává vyhotovené občanské průkazy, což 

je nejméně náročný úkon. 

 

Pověřené zastupitelské úřady budou zapojeny 

do agendy občanských průkazů od 1. ledna 2025, 

na základě čehož bude posunuta účinnost rovněž 

u ustanovení přílohy zákona o správních poplatcích 

(konkrétně u položek sazebníku správních 

poplatků, které mají být vybírány za relevantní 

úkony prováděné na pověřených zastupitelských 

úřadech na úseku občanských průkazů).  
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4. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

4.1 

K důvodové zprávě 

 

V DPIA (část 5 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění) se slova 

„nebyl shledán žádný dopad navrhované právní úpravy“ nahrazují slovy „má 

navrhovaná právní úprava stejný dopad jako úprava dosavadní“. Tvrzení 

důvodové zprávy je formalistické a de facto nepravdivé. 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

5. Jihomoravský kraj 5.1 

K čl. XII – přechodná ustanovení bod 1. 

 

Dle tohoto ustanovení žádosti o vydání cestovního pasu podané do 28.7.2021 

se vedou po dobu 20 let ode dne vydání cestovního pasu. V současné době se 

žádosti vedou 15 let po skončení platnosti cestovního pasu, k tomu je 

přizpůsoben i způsob zakládání v např. v rotomatech, kde jsou žádosti 

založeny dle abecedy. Aplikace C227 měla každý rok vypublikovat abecední 

seznam žádostí ke skartaci. V rámci připomínek k C227 k tomu byl zasláni 

požadavek na MV. Navržená právní úprava bude znamenat velkou 

administrativní zátěž zvláště pro úřednice velkých ORP, kdy bude třeba 

změnit od základu archív vybudovaný podle stávajících požadavků. 

Navrhujeme, aby se nakládání s žádostmi podanými přede dnem účinnosti 

novely zákona o cestovních dokladech řídilo dle dosavadních právních 

předpisů a ne navrhovaným postupem. 

Akceptováno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

6. Olomoucký kraj 6.1 

K čl. X, bodu 1 - Změna zákona o občanských průkazech  

 

Navrhujeme zvážit použití legislativní zkratky „pověřený úřad“, aby 

nedocházelo k záměně s pověřeným obecním úřadem podle zákona 

č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vysvětleno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel vycházel z toho, že se jedná 

o legislativní zkratku zavedenou pro účely 

navrhovaného zákona, nikoli o legální pojem. 

Vzhledem k tomu, že legálním pojmem je 

„pověřený obecní úřad“, nikoliv „pověřený úřad“, 

je předkladatel přesvědčen, že k zaměňování těchto 

pojmů by nemělo docházet, neboť nejsou zcela 

totožné.  

 6.2 

K čl. XVIII, bodu 2  - Změna zákona o správních poplatcích 

Vysvětleno. Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 
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Ani z důvodové zprávy není zřejmý důvod navýšení správního poplatku za 

vydání dočasného občanského průkazu na dvojnásobek oproti stávajícímu 

stavu (vydání OP bez strojově čitelných údajů). Navíc se doba platnosti OP 

zkracuje v některých případech ze tří na dva měsíce. 

Ke zvýšení správních poplatků dochází především 

z důvodu vyšších finančních nákladů 

na vyhotovení občanských průkazů. K navýšení 

správních poplatků bylo přistoupeno i s ohledem 

na navýšení příjmů za výkon přenesené působnosti 

pro obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti.  

 

Doba platnosti dočasného občanského průkazu byla 

upravena s ohledem na dobu nezbytně nutnou 

k vydání matričních dokladů a standardní dobu 

na vyhotovení dokladu. Jelikož se jedná o typ 

občanského průkazu, který není na stejné úrovni 

zabezpečení jako „klasický“ občanský průkaz, je 

nezbytné, aby byl vydáván jen s velmi krátkou 

dobou platnosti.   
 
Předkladatel dále uvádí, že lhůta pro vydání 

občanského průkazu je ze zákona sice 30 dnů, 

v praxi je ale mnohem kratší (cca poloviční). 

Předkladatel rovněž podotýká, že se jedná 

o dočasný občanský průkaz, který by měl být 

vydáván s kratší dobou platnosti, a to z důvodu jeho 

nízkého zabezpečení proti padělání nebo jinému 

zneužití. Občan má zároveň možnost požádat 

o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě. 

Dalším důvodem je i to, že počet vydaných 

dočasných občanských průkazů za poslední roky 

strmě klesá a předpokládá se, že tento trend bude 

nadále pokračovat. Pro úplnost předkladatel uvádí, 

že v roce 2018 bylo vydáno 1635 ks dočasných 

občanských průkazů, v roce 2019 pak pouze 663 ks 

dočasných občanských průkazů. 
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