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Čl. VIII
 

            Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č.
21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění
takto:

 
 

(…)
            5. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3c a 4 zní:
 

„§ 4
 

Vydávání občanského průkazu
 
            (1) Občanský průkaz vydává

a)      obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený
Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), v
jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,

b)      obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu
na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,

c)      Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze
zjistit,

d)      obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části, ve
městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa trvalého pobytu
občana, který nabyl státní občanství udělením2) a bezprostředně poté požádal o vydání
prvního občanského průkazu, popřípadě Úřad městské části Praha 1, nemá-li nebo neměl-li
občan trvalý pobyt na území České republiky.

 
            (2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) může občan
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána, vyřizuje žádost s využitím
údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, popřípadě
v agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů (dále jen „evidence cestovních
dokladů“). Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí
zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro
tyto účely lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím
pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“).
Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana,



včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání
občanského průkazu. Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání
občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie
zlikvidována. Při pořízení podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo
fotografem platí obdobně požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana,
popřípadě jeho podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud digitalizovaná
podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci
cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1
rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá. Lze-li postupovat podle
věty deváté, žádost lze podat místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i v
elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost v elektronické podobě doručena
prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb4).
 
            (3) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) může občan u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle odstavce 1. K tiskopisu žádosti
zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá 2 fotografie o rozměru
35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v předním čelném
pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou
nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen
„fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené prováděcím právním
předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů
předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem
znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský
průkaz vydán.
 
            (4) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce.
Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen
do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby
připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený
podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před
obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného
zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za
občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům
je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník
nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.
 
            (5) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i
jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu
uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b), může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud obecní
úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana
a jeho podpisu.
-----------------------------
3c) Příloha č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o
elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“.

 



           


