PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2005
4. volební období
USNESENÍ č. 300
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
z 52 . schůze dne 22. září 2005
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů,
sněmovní tisk 1068.
___________________________________________________________________________
Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 52. schůzi
po odůvodnění RNDr. Josefa Postráneckého, náměstka ministra vnitra, po zpravodajské zprávě
poslance Tomáše Hasila a po rozpravě:
1)

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně projednávaný sněmovní tisk 1068 projednat
a s c h v á l i t s přijatými pozměňovacími návrhy:

K ČÁSTI PRVNÍ:
1. V bodu 7, § 5 odst. 3 se v první větě zrušují slova „; je-li žádost podána u zastupitelského
úřadu, ve lhůtě 120 dnů“.
2. V bodu 7, § 5 odst. 5 se slova „čitelné zóny“ nahrazují slovy „čitelných údajů“.
3. V bodu 16, § 11 odst. 3 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.
4. Za bod 21 se vkládá nový bod 22, který zní:
„22. Na konci § 18 se doplňují slova „; to neplatí, jedná-li se o cestovní pas se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.“.
Dosavadní body se přečíslují.
5. Za bod 31 se vkládají nové novelizační body 32 a 33, které znějí:
„32. V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky
pod čarou č. 15a zní:
„ c) uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo
v souvislosti s uzavřením manželství občana15a,
____________________
“15a)
§ 8 zákona o rodině.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
33. V § 28 odst. 2 písm. b) se za slova „provedené změny,“ vkládají slova „s výjimkou
nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo
v souvislosti s uzavřením manželství občana,15a)“.“.
Dosavadní body se přečíslují.
6. Za bod 32 se vkládá nový bod 33, který zní:
„33. V § 28 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Jestliže cestovní doklad občana obsahuje nesprávný údaj o jeho aktuálním
příjmení, a to vzhledem k jeho změně, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením
manželství občana,15a) nerozhoduje orgán příslušný k vydání cestovního dokladu
o skončení jeho platnosti; u tohoto cestovního dokladu se po dobu 3 měsíců ode dne
uzavření manželství údaj o příjmení před jeho změnou, která nastala z důvodů podle
tohoto odstavce, považuje pro účely tohoto zákona za přesný s tím, že současně se
použije ustanovení odst. 1 písm. c).“.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
Dosavadní body se přečíslují.
7. V bodu 33, § 29 odst. 1 se slovo „zpracovány“ nahrazuje slovem „zpracovávány“.
8. Body 54 a 55 se zrušují.
9.

V bodu 61, § 34c odst. 6 se slova „odst. 1“ nahrazují slovy „odst. 2“.

10. V bodu 61, § 34c odst. 6 se slova „celní orgán“ nahrazují slovy „finanční orgán“.
K ČÁSTI PÁTÉ:
11.

Bod 1 zní:
„1. V § 4 odstavec 8 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.“.

12.
Za bod 1 se vkládají nové body 2 až 5, které znějí:
„2. V § 11 odstavec 1 písmeno b) zní:
„b) ohlášením jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení,“.
3. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského
průkazu, rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže
a)
občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje,
s výjimkou případů uvedených v § 12 odst. 1 a 3, nebo
b) u občana došlo k podstatné změně podoby.

Souhlasí-li občan se skončením platnosti občanského průkazu, provede se záznam do
protokolu; v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný účinek.
4. V § 12 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Oddělení vyznačené části občanského průkazu podle odstavce 1 a 3 se nepovažuje za
poškození nebo zničení občanského průkazu.“
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
5. V § 17 odstavec 2 písmeno n) zní:
„n) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, poškozených, zničených nebo
neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo
zničení občanského průkazu.“.“.
Dosavadní body se přečíslují.
13.

Za bod 4 se doplňují nové body 5 a 6, které znějí:
„5. § 24 se odstavce 3, 4 a 5 zrušují.
6. Za § 24 se vkládají nové § 24a a § 24b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 24a

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
jeden rok
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydávat občanské průkazy bez
strojově čitelných údajů po předchozím souhlasu ministerstva, jestliže
a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na
výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů,
b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji,
c) občané potřebují vydat občanský průkaz ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti
s výkonem volebního práva.
(2) Občanské průkazy vydané podle odstavce 1 jsou platné po dobu 1 roku ode dne
jejich vydání.
(3) K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen
předložit 2 fotografie.
§ 24b
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
jeden měsíc
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají z důvodu ztráty, odcizení,
poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově

čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. Občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů se v těchto případech vydávají bez předchozího souhlasu ministerstva.
(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává
současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji nevydává opakovaně.
(3) K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen
předložit 2 fotografie.“.“.
14. Za Část pátou se vkládá nová Část šestá, která zní:
„ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a
zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto:
1. V části IX v položce 115 písmeno b) zní:
„b)
Vydání
cestovního
pasu

bez

- občanům mladším 5 let
- občanům starším 5 let a mladším 15 let

strojově
Kč
Kč
Kč

čitelných

údajů

1500
50
1000.“

2. V části IX v položce 115 písmenu e) se slovo „dokladu“ nahrazuje slovem
„průkazu“.
3. V části XII v položce 157 písmenu c) se slovo „dokladu“ nahrazuje slovem
„průkazu“.“.
Dosavadní Část šestá se označuje jako Část sedmá.
15. Za Část šestou se vkládá Část sedmá, která zní:
„ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 559/2004 Sb.
V Části páté zákona č. 559/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se
v čl. VII slova „s výjimkou čl. I bodu 9 a čl. III. bodu 57, které nabývají účinnosti dnem 1.
ledna 2006“ nahrazují slovy „s výjimkou čl. I bodu 9, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2008, a čl. III. bodu 57, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006“.
Dosavadní Část sedmá se označuje jako Část osmá.

2)

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu.

3)

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké
sněmovny.

Tomáš H a s i l v.r.
zpravodaj

Ing. Pavel H r n č í ř v.r.
ověřovatel

Evžen S n í t i l ý v.r.
předseda výboru

