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Návrh
poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové,
Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama
na vydání

zákona
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech ve znění zák. č. 111/2009
Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.a zákona č. 424/ 2010 Sb. a
další související zákony
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zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech ve znění zák. č.
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.a zákona č. 424/
2010 Sb. a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky

Změna zákona o občanských průkazech
Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech ve znění zákonů č. 111/2009 Sb., o
základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a zákona č. 424/ 2010 Sb. se mění
takto:
Čl. 1.
Doplňuje se nový § 3 odst.6
vkládá se tento text:
§3 odst. 6 „U občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, údaj, že je zbaven
způsobilosti k právním úkonům a u občanů omezených ke způsobilosti, údaj, že je
omezen způsobilosti k právním úkonům.“
Čl. 2
V § 3 odst. 6,7,8 se přečíslují na odst. 7,8,9
Čl.. 3
Učinnost

-3Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2012

Důvodová zpráva
Obecná část
Novela zákona o registrech, která byla přijata jako zákon č. 424/2010 Sb. ,která
nabývá účinnosti 1.1.2012, upravuje údaje v občanském průkazu tak, že by
nadále v něm neměl být uváděn údaj u osob zbavených či omezených
svéprávnosti, že jsou zbaveni, či omezeni.
Důvody, pro které je nutné provést novelu tohoto zákona lze shrnout tak, že
současnou právní úpravou je ohrožena právní jistota subjektů práva, a to zejména
v soukromoprávních vztazích.
Osoby zbavené a omezené svéprávnosti se ještě snadněji mohou stát obětí trestné
činnosti. Názor bývalého ministra vnitra Johna, že se tím nemocné osoby
dehonestují, je zcela chybný a nikdo z oslovených expertů jeho názor nesdílí. Např.
průkazy ZTP zase dokazují stav zdraví fyzického těla a také je to nástroj k zajištění a
prokázání tohoto faktu těmi, kterých se postižení týká.
V případě, že nebude zákon novelizován, dojde tak k právní nejistotě zejména
v oblastech, kde subjekty práva nemají žádná technická zařízení, jež jsou schopny
identifikovat elektronický obsah občanských průkazů použít a hrozí tak škody a
následné žaloby vůči státu, který bude odpovědný za to, že soukromé subjekty si
nebudou moci řádně chránit svá práva, zejména majetek.
Jedná se zejména o oblasti :
pracovního práva ( uzavírání pracovních smluv a dohod o hmotné odpovědnosti )
občanského práva ( uzavírání neplatných smluv z důvodu §38 obč. zákoníku)
obchodního práva ( nejen závazkového – zejména úvěry, ale nelze vyloučit, že
budou mentálně postižené osoby dosazeny zločinnými strukturami přímo jako
statutární orgány do obchodních společností a pomocí nich bude spáchána rozsáhlá
majetkové trestná činnost ). Vážné problémy mohou vzniknout i v oblastech
zdravotnictví, kdy nemocnice nezjistí, že pacient není oprávněn samostatně
podepsat souhlas s hospitalizací, Česká počta může předat zásilku osobě k tomu
nezpůsobilé, atd.
Zvláštní část
§3 odst. 6
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k právním úkonům. Tato povinnost je dosud platná a novela zákona, která má
začít platit od 1.1.2012 ji již neobsahuje, ač jde o údaj, který je velmi důležitý.
§ 3 odst. 6,7,8
Původní text se zachovává, ale po vložení nového odstavce 6 se přečísluji
Článek 2 Účinnost –ponechává s účinnost od 1.1.012
Předpokládaný finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a
ostatní veřejné rozpočty
Vzhledem k tomu, že dosud se tyto údaje zapisují nemá navržená úprava žádný
dopad na státní rozpočet ani na veřejné rozpočty. Jejich nezapisování
neznamená ani nemůže znamenat snížení nákladů státu či orgánů samosprávy.
Soulad navrhované úpravy s ústavním pořádkem a s mezinárodními závazky.
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem a není v rozporu
s mezinárodními závazky, zejména s předpisy Evropských společenství a
úprava je svěřena vnitrostátním předpisům jednotlivých států EU.

V Praze dne 13. května 2011
JUDr. Vojtěch Filip, v.r.
MUDr. Vojtěch Adam, v.r.
JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová, v.r.
JUDr. Stanislav Grospič, v.r.

Přikládá se platné znění návrhu zákona s vyznačením navrhované změny a to
jak v tištěné (příloha č. 1) tak v elektronické podobě (příloha č. 2).
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Příloha č. 1
328/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1999
o občanských průkazech
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:

491/2001 Sb.
320/2002 Sb.
53/2004 Sb.
559/2004 Sb.
395/2005 Sb.
559/2004 Sb. (část)
21/2006 Sb.
115/2006 Sb.
342/2006 Sb.
136/2006 Sb.
239/2008 Sb.
129/2008 Sb.
101/2010 Sb.
227/2009 Sb. (část)
227/2009 Sb., 424/2010 Sb.
424/2010 Sb. (část)
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. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena.
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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) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít
občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník3) (dále
jen "opatrovník") nebo jiný zákonný zástupc.
(7) 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 stavu3a) 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) datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který
jej vydal,
d) 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 adrese místa trvalého pobytu anebo
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.

§3 odst. 6 „U občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, údaj, že je zbaven
způsobilosti k právním úkonům a u občanů omezených ke způsobilosti, údaj, že je
omezen způsobilosti k právním úkonům.“
(7) Do kontaktního elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále lze
zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis.
(8) Nelze-li z důvodu nedostatku místa v kontaktním elektronickém čipu zapsat všechny
požadované údaje, určí občan, které z nich se zapíší.
(9) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu
způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.
A další text beze změny

není

občan

povinen

prokazovat

jiným
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