
INFORMACE 
MINISTERSTVA VNITRA 

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme 
upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí:  

• Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho 
vydání nejpozději do 28. července 2021. 

 
• Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově 

čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona. 

 
• V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání 

občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.  



INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA 
V souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech si Vás dovolujeme upozornit na následující: 
• V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního 

pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. 
 

• Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona 
č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. 
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Informace Ministerstva vnitra - odstávka systému pro vydávání občanských 
průkazů a cestovních pasů 
 
 V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech a také 
v souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech si Vás dovolujeme 
upozornit na plánovanou odstávku systému, který slouží pro podání žádostí o vydání 
občanského průkazu a cestovního pasu a jejich následného převzetí. 
 
 Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/199 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona může občan podat u orgánu 
příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021. 
 
 Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
nového zákona a cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o cestovních dokladech nelze převzít 
od 30. července 2021 do 1. srpna 2021. 
 
 V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat  
o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona  
č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, 
s dobou platností 1 měsíc. Během výše zmíněného termínu nelze podat žádost  
o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti novely zákona.  
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 V příloze tohoto dopisu zasíláme k využití dva letáky, které informují občana 
o plánovaných odstávkách. Žádáme o předání této informace obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností ve Vašem správním obvodu a zároveň doporučujeme 
vyvěsit letáky na dobře viditelném místě (např. čekárna) tak, aby občané byli včas 
informováni o nemožnosti podání žádosti či převzetí vyhotoveného osobního 
dokladu.  
 
 Pro úplnost uvádíme, že veškeré aktuální informace týkající se plánované 
odstávky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů budou zveřejněny též 
na webových stránkách Ministerstva vnitra: 
 
  Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 
  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Stiebitz 
vedoucí oddělení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Ing. Kateřina Andrlová 
tel. č.: 974 849 783 
e-mail: katerina.andrlova@mvcr.cz 

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
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