Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn
328/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1999
o občanských průkazech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům České
republiky (dále jen "občan"), způsob prokazování totožnosti a vedení agendového
informačního systému evidence občanských průkazů (dále jen “evidence občanských
průkazů”).
§2
Občanský průkaz
(1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě
jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen "státní občanství"),
jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.
(2) Občanovi se vydává
a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,
b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo
c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.
(3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt
na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla
omezena.
(4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi,
který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
(5) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) lze na žádost vydat také občanovi
bezprostředně po nabytí státního občanství udělením2).
(6) Občanské průkazy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) slouží rovněž k elektronické
identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné
správy (§ 3a).

§3
nadpis vypuštěn
(1) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) obsahuje údaje stanovené
tímto zákonem a digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Občanský průkaz
uvedený v § 2 odst. 2 písm. c) obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a fotografii občana.
(2) Údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození,
rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované partnerství (dále
jen “partnerství”). U občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození21);
název místa a okresu nebo kód státu narození se zapisuje podle stavu 3a) ke dni podání
žádosti o vydání občanského průkazu. U občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na
území České republiky, se trvalý pobyt do občanského průkazu nezapisuje,
b) úřední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud
byly zapsány ve tvaru uvedeném v odstavci 3,
c) omezení svéprávnosti rozhodnutím soudu, včetně údajů o opatrovníkovi v rozsahu
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno,
datum narození, popřípadě název a sídlo, je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní
správy,3)
d) trest zákazu pobytux) uložený rozhodnutím soudu,
_________________
x) § 75 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

c) e) datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu,
který jej vydal,
d) f) strojově čitelné údaje zapisované
1. do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: kód dokladu, kód vydávajícího státu, číslo
dokladu, kontrolní číslice, datum narození, kontrolní číslice, pohlaví, datum platnosti,
kontrolní číslice, státní občanství, celková kontrolní číslice, příjmení, jméno, popřípadě
jména občana; kontrolní číslice a celková kontrolní číslice jsou číselným vyjádřením
vybraných údajů ve strojově čitelné zóně,
2. do 2D kódu: číslo občanského průkazu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový
kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení.
(3) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do občanského průkazu druhé jméno,
zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno
s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení.
(4) Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství,
tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.
(5) Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší
odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy,
označení “docent” nebo “profesor” (dále jen “titul”) nebo vědeckou hodnost. Titul nebo
vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem.
Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a nelze-li je všechny z důvodu
nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí občan, které z nich se zapíší.
(6) Do kontaktního elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále lze
zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis.
(7) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat
všechny požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíší.

(8) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným
způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.
§ 3a
(1) Občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) umožňují využívat
prostřednictvím základních registrů pouze údaje zpracovávané elektronicky v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození, u
občanů narozených v cizině místo a stát narození, státní občanství, popřípadě více státních
občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů a záznam o zpřístupnění
datové schránky, které jsou vedeny v základním registru obyvatel (dále jen “registr
obyvatel”); údaj o adrese místa pobytu, místu a okresu narození se z registru obyvatel
poskytuje prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního registru
územní identifikace, adres a nemovitostí,
b) rodinný stav, vznik nebo zánik registrovaného partnerství, rodné číslo, zbavení nebo
omezení způsobilosti k právním úkonům, včetně údajů o opatrovníkovi v rozsahu jméno,
popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno, datum narození,
popřípadě název a sídlo, je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy3), které jsou
vedeny v agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen “evidence
obyvatel”); údaj o názvu a sídlu opatrovníka se z evidence obyvatel poskytuje
prostřednictvím referenční vazby na referenční údaj ze základního registru osob,
c) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, číslo občanského průkazu, datum
vydání, datum skončení platnosti a označení úřadu, který jej vydal, které jsou vedeny v
evidenci občanských průkazů.
(2) Rozsah údajů, účel a oprávněné subjekty využívající údaje uvedené v odstavci 1
stanoví zvláštní právní předpis.
Vybraná ustanovení novel
Čl. LXXXII zákona č. 227/2009 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Občanské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v
platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů.
To neplatí v případě změny údaje o místu narození.
2. Postup stanovený v § 4 odst. 2 větě deváté zákona č. 328/1999 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro použití digitalizované podoby občana,
popřípadě jeho podpisu, vedených v evidenci občanských průkazů, lze použít nejdříve od 1.
ledna 2013.
3. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, vydávaného podle
zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat u
orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 14.
prosince 2011. Podává-li občan žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji podle věty první u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností mimo místo trvalého pobytu, lze tak učinit nejpozději do 30. listopadu 2011.

4. V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat o vydání
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude
vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá povinnost požádat současně o vydání
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
5. V případě, že je v občanském průkazu se strojově čitelnými údaji, vydaném přede
dnem 1. ledna 2012, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového občanského průkazu po
tomto datu, vydá se občanský průkaz se strojově čitelnými údaji podle § 2 odst. 2 písm. b)
zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na
základě nové žádosti o vydání občanského průkazu.
Čl. IX zákona č. 424/2010 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do dne 31.
prosince 2011 si může zvolit bezpečnostní osobní kód. O jeho zadání může držitel
občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
2. Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončuje dnem 31. prosince 2019.
3. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2017 uveden údaj o místu trvalého
pobytu,
a) nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně anebo
zrušení místa trvalého pobytu,
b) nemá občan povinnost odevzdat občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu na území
České republiky podle § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
c) nepozbývá takový občanský průkaz platnosti nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
d) v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.
4. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2020 uveden údaj o rodném čísle,
a) nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu po přidělení nového
rodného čísla,
b) v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.
Čl. II zákona č. …./2014 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Držitelé občanských průkazů vydaných po 31. prosinci 2011 do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, kteří byli rozhodnutím soudu zbaveni způsobilosti k právním
úkonům, nebo jim způsobilost k právním úkonům byla omezena, anebo jim byl uložen
trest zákazu pobytu (§ 3 odst. 2 písm. c) a d)), jsou povinni si nechat tento údaj zapsat do
svého občanského průkazu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
2. Zápis údajů se provádí na požádání. Za občana zbaveného způsobilosti
k právním úkonům, nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, požádá o
zapsání údajů ustanovený opatrovník.
3. Zapsání údajů na základě § 3 odst. 2 písm. c) a d) se provádí bez zpoplatnění.

4. V případě, že údaje na základě § 3 odst. 2 písm. c) a d) nebude možné do
stávajícího občanského průkazu zapsat, bude vydán občanský průkaz nový, tyto údaje
zahrnující. Nový občanský průkaz bude vydán bez zpoplatnění .

