Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Stanovisko Ministerstva vnitra k ohlášení poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo
nebezpečí zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro
elektronické využití občanského průkazu občanského průkazu na adresu elektronické
pošty příslušného správního orgánu
V souvislosti s účinností nového zákona o občanských průkazech (č. 269/2021 Sb.), od
2. srpna 2021 jsme obdrželi stanovisko Ministerstva vnitra k § 37 odst. 6 tohoto zákona.
Jedná se o možnost splnit povinnost ohlášení poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo
nebezpečí zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické
využití občanského průkazu občanského průkazu zasláním takového hlášení „na adresu
elektronické pošty příslušného správního orgánu“.
Držitel občanského průkazu může splnit ohlašovací povinnost mj. zasláním oznámení na
e-mailovou adresu pověřeného úřadu, tj. kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, v Praze Úřadu městské části Praha 1 – Praha 22 (nikoliv pouze ORP podle
místa pobytu) s tím, že by takový e-mail musel být podepsaný uznávaným elektronickým
podpisem v souladu se zákonem 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení § 37 odst. 6 zákona o občanských průkazech je nutné vykládat ve spojení
s ustanovením § 37 odst. 5 téhož zákona, když v ustanovení § 37 odst. 6 jsou uvedeny
pouze způsoby, jakými může držitel občanského průkazu ohlašovací povinnost splnit.
Adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu je tak nutné určit podle toho,
u jakého správního orgánu má držitel občanského průkazu povinnost ohlásit poškození,
zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu podle § 37 odst. 5
zákona o občanských průkazech. Povinnost ohlášení uvedených skutečností lze podle
ustanovení § 37 odst. 5 písm. b) a c) zákona o občanských průkazech splnit mimo jiné
u pověřeného úřadu; pověřeným úřadem se rozumí obecní úřad obce s rozšířenou
působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města
Prahy (§ 9 odst. 1 zákona o občanských průkazech). Povinnost ohlášení podle § 37 odst. 5
téhož zákona lze tedy splnit mimo jiné zasláním ohlášení na adresu elektronické pošty
kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na adresu elektronické
pošty kteréhokoliv úřadu městské části v Praze, bez ohledu na místo trvalého pobytu držitele
občanského průkazu.
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