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Informace k novému zákonu č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který nabývá účinnosti
dne 2. 8. 2021
Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností (dále jen „krajský úřad“), Vás
tímto informuje, že dne 2. 8. 2021 nabyde účinnosti zákon č. 269/2021 Sb., o občanských
průkazech. V souvislosti s nabytím účinnosti tohoto nového zákona o občanských průkazech
Vás chceme upozornit na určité odlišnosti oproti současné právní úpravě, se kterými se setkáte
ve Vaší aplikační praxi ohlašovny.
Ustanovení § 10 odst. 7 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“),
zůstává beze změny. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu obecní úřad - ohlašovna
v souladu s ust. § 10 odst. 7 zákona o evidenci obyvatel a dle ust. § 36 odst. 2 písm. d) zákona
č. 269/2021 Sb. oddělí vyznačenou část občanského průkazu. Dle ust. § 10 odst. 7 zákona o
evidenci obyvatel vydá ohlašovna občanovi současně s oddělením vyznačené části občanského
průkazu potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ministerstvo vnitra ČR v ust. § 25 vyhlášky č.
281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o
cestovních dokladech a zákona o základních registrech (dále jen „vyhláška“), stanovuje způsob
oddělení vyznačené části občanského průkazu. Dle ust. § 25 odst. 1 vyhlášky je stanoveno, že
při ohlášení změny adresy místa trvalého pobytu se oddělí vyznačená část občanského
průkazu označená písmenem A. V ust. § 25 odst. 3 vyhlášky je stanoveno, že při ohlášení
změny adresy místa trvalého pobytu se oddělí v případě a) občanského průkazu vydaného do
30. dubna 1993 pravý dolní roh předních desek, b) občanského průkazu vydaného po 30. dubnu
1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, pravý dolní roh a c) dočasného občanského
průkazu pravý dolní roh.
Je namístě, aby občan byl ze strany ohlašovny upozorněn na skutečnost, kdy mu končí platnost
občanského průkazu při změně místa trvalého pobytu (platnost občanského průkazu skončí
uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu) dle ust. § 34 odst. 2
písm. a) zákona č. 269/2021 Sb., a při rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
(platnost občanského průkazu skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení
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údaje o místu trvalého pobytu) tak, jak vyplývá z ust. § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 269/2021
Sb..
Je také namístě sdělit občanovi lhůtu dle ust. § 11 písm. b) zákona č. 269/2021 Sb., ve které je
povinen podat žádost o vydání občanského průkazu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, ve
kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu. O vydání
občanského průkazu lze požádat u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Pro Vaši informaci krajský úřad sděluje, že nově se podle zákona č. 269/2021 Sb. již nebudou
vydávat potvrzení o občanském průkazu ani potvrzení o změně údajů zapisovaných do
občanského průkazu (která byla upravena v ust. § 9 a ust. § 12 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění účinném do dne 1. 8. 2021). Příslušné orgány pouze oddělí
vyznačenou část občanského průkazu tak, jak vyplývá z ust. § 36 odst. 1 a 2 písm. a) až c)
zákona č. 269/2021 Sb..
Krajský úřad rovněž upozorňuje, že došlo k novelizaci zákona o evidenci obyvatel zákonem
č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
občanských průkazech, s účinností ode dne 2. 8. 2021. Změny zákona o evidenci obyvatel
jsou následující:
Nově jsou údaje o opatrovníkovi občana uvedeny samostatně. Za písm. i) v ust. § 3 odst. 3 se
vkládá nové písm. j) a k), které zní:
j) o opatrovnictví údaje v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno, a agendový
identifikátor fyzické osoby, je-li přidělen, opatrovníka, který je fyzickou osobou; nebylo-li
opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození a u
opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; místo a okres narození na
území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na
referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
2. název a adresa sídla opatrovníka, který je právnickou osobou; údaje jsou vedeny ve formě
referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících
fyzických osob a orgánů veřejné moci,
3. datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka, číslo jednací tohoto
rozhodnutí a označení soudu, který o jmenování opatrovníka rozhodl, datum nabytí právní moci
zrušení rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka,
k) zbavení rodičovské odpovědnosti, včetně data nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení
rodičovské odpovědnosti, čísla jednacího a označení soudu, který o zbavení rodičovské
odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení
rodičovské odpovědnosti,
V ust. § 8 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Žádost o poskytnutí údajů z
informačního systému lze podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
(CzechPOINT – poznámka krajského úřadu); v tomto případě musí občan provést svoji
autentizaci pomocí občanského průkazu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně
podána.“
V ust. § 8 odst. 8 se věta první nahrazuje větami „Za obyvatele mladšího 15 let žádá o
poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce. Za obyvatele, který má jmenovaného opatrovníka a
není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů opatrovník.“
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V ust. § 10 odst. 10 (kdo ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana mladšího 15 let) se
slova „nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu“ nahrazují slovy
„ , poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen
do osobní péče“.
Přičemž není vyžadován souhlas zákonného zástupce.
V ust. § 10 odst. 10 (kdo ohlašuje změnu místa trvalého pobytu) se věta druhá nahrazuje větou
„Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle
odstavců 5 a 6, ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník.“.
V ust. § 10 odst. 11 (kdo ohlašuje změnu místa trvalého pobytu) se za slova „Za občana“
vkládají slova „staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat,“.
V § 10 odst. 12 (ukončení trvalého pobytu na území ČR) se za větu čtvrtou vkládají věty „Za
občana mladšího 15 let sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky jeho
zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15
let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není
způsobilý k jednání podle věty první, sdělí ukončení trvalého pobytu na území České
republiky opatrovník.“.
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