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

Upozornění na některé důležité změny v novém zákonu o občanských průkazech
V souvislosti s účinností nového zákona o občanských průkazech (č. 269/2021 Sb.), od
2. srpna 2021, upozorňujeme na několik zásadních změn oproti zákonu č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zejména se jedná o tyto změny:
1) Výše správních poplatků (sazebník, položka 8)
2) Dle § 8 odst. 2 zákona č. 269/2021 Sb. nelze zmocnit k podání žádosti o vydání
občanského průkazu jinou osobu.
3) Vydávání dočasných občanských průkazů
§ 43 odst. 1 zákona č. 269/2021 Sb. stanovuje, že dočasný občanský průkaz je
občanský průkaz, který se vydá dle
písm. a) tohoto paragrafu z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím
zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu podle části
druhé nebo na výrobní technologii potřebné k vydání občanského průkazu podle
části druhé, která trvá déle než 7 dnů, nebo
písm. b) téhož paragrafu v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné
události, kdy nelze vydat občanský průkaz podle části druhé,
§ 43 podle odst. 2 zákona č. 269/2021 Sb. se dočasný občanský průkaz vydá
rovněž na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky
prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí
státního občanství České republiky prohlášením nebo udělením.
Z tohoto vyplývá, že se nebudou vydávat tzv. volební občanské průkazy
s platností 1 měsíc.
Postup při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu upravuje
§ 47 zákona č. 269/2021 Sb.
Postup při převzetí
č. 269/2021 Sb.

občanského

průkazu

pak

upravuje

§

52

zákona

Dobu platnosti upravuje § 53 zákona č. 269/2021 Sb.
4) Vydávání tiskopisů, o nichž jste byli informováni přípisem Ministerstva vnitra
č.j. MV-119722-1/SC-2021 ze dne 29. července 2021, kdy již v souladu s novou
právní úpravou na úseku občanských průkazů nebudou používány potvrzení o
občanském průkazu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského
průkazu a je nutné je protokolárně zlikvidovat.
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Z tohoto vyplývá, že již nebudou vydávána žádná potvrzení o občanském průkazu
(např. ztráta) ani o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu (změna
stavu).
5) Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a
některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních
registrech, která byla vydána dne 27. července 2021 a ze které vychází výše
uvedený přípis Ministerstva vnitra.
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