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Upozornění na nový zákon o občanských průkazech
Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.
Upozorňujeme, že tímto zákonem došlo k několika zásadním změnám oproti zákonu
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a které se dotýkají i
Vaší činnosti při kontaktu s podnikateli.
Ode dne 2. srpna 2021 nebudou používána potvrzení o občanském průkazu a potvrzení o
změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, resp.
1) klient se bude prokazovat občanským průkazem s „ustřižených rohem“ včetně potvrzení o
změně údajů zapisovaných do občanského průkazu (lístku) pouze v případě, že došlo ke
změně trvalého bydliště,
2) klient se bude prokazovat jen občanským průkazem s „ustřižených rohem“ bez potvrzení,
v případě, že došlo ke změně jiných údajů než ke změně trvalého bydliště, tj. např. změna
jména, rodinného stavu,
3) v případě zcizení občanského průkazu neobdrží od správního orgánu žádný dokument,
pouze bude mít např. protokol z Policie České republiky o zcizení dokladu totožnosti, pokud
to bude hlásit na Policii České republiky,
4) v případě ztráty občanského průkazu neobdrží žádný dokument, a to ani od Policie České
republiky.
Dále upozorňujeme, že občanské průkazy typu „blesk“ pro účely voleb (vydání občanského
průkazu na počkání v době konání voleb) na dobu 1 měsíce, se již nevydávají.
Za současné právní úpravy může občan využít možnosti vydání občanského průkazu ve
lhůtě do 24 hodin u Ministerstva vnitra, přičemž tato lhůta neběží ve dnech pracovního klidu.
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Tzn., že by volič musel požádat o vydání občanského průkazu Ministerstvo vnitra nejdéle ve
čtvrtek před volbami (samozřejmě zaplatí vyšší správní poplatek), aby si občanský průkaz
v pátek v den voleb vyzvedl a mohl se jím prokázat před volební komisí ve dnech voleb.
Dále upozorňujeme, že dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů volič se může prokázat ve volební místnosti mimo jiné i platným
cestovním pasem.
Současně žádáme o předání těchto informací i členům OVK při jejich proškolení či předání
při zasedání OVK. Uvedení informace jsou zveřejněny i na webových stránkách Ústeckého
kraje v sekci: Úřední záležitosti – Občan a obce – Volby – Volby do Poslanecké sněmovny –
Informace pro obce, resp. pod uvedeným odkazem https://www.kr-ustecky.cz/volby-doposlanecke-snemovny-parlamentu-cr-2021/ds-100672/archiv=0&p1=275640.
S pozdravem

Ing. Květoslava Milerová
vedoucí odboru
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