Občanské průkazy,cestovní doklady
•Požádat o vydání OP i CD sjednoceno:
lze na kterémkoliv ORP (nerozhoduje místo TP)
•Převzetí hotového OP i CD:
na úřadě, na kterém o vydání požádal („standard“) nebo za
100,- možnost převzít na kterémkoliv úřadě, který si uvedl v
žádosti („nadstandard“)

Lhůta pro podání žádosti o vydání prvního
občanského průkazu v 15 letech - nejpozději do 30 dnů
po dovršení 15 let /§ 14 odst. 1 písm. e)/
•Z „osobních důvodů“ lze v době delší než půl roku před
uplynutím platnosti dosavadního OP požádat o nový OP –
správní poplatek 200,- Kč
•Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
žádost u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, nebude vázáno na trvalý pobyt občana
vydává i předává úřad, u kterého byla podaná žádost, a to do
15 dnů ode dne podání žádosti
OP bez SČÚ s dobou platnosti 3 měsíce lze vydat i po nabytí
státního občanství ČR „prohlášením“ – již se nerozlišuje
způsob nabytí občanství /§ 10 odst. 2 písm. b)/

•OP bez SČÚ s dobou platnosti 1 měsíc lze nově vydat
občanovi po zrušení údaje o místu jeho trvalého pobytu (§
24c odst. 1) – může požádat na kterékoliv ORP (nejlépe však u
ORP dle místa TP, neboť informační systémy se zatím
připravují

Platnost občanského průkazu:
10 let
5 let občan mladší 15 let
35 let pro občana staršího 70 let (§ 10 odst. 1 písm. c)
(pokud následně změna zapisovaných údajů – povinnost
požádat o nový OP)
•Skončení platnosti OP – bude i ukončení trvalého pobytu
na území ČR (§ 11 odst. 1 písm. e)

Cestovní doklady
•K překročení státní hranice může občan použít i platný
cestovní doklad jiného státu, pokud je jeho občanem (§ 3
odst. 1)
•Ukončení vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných
údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji („blesk“)
dnem 31.12.2015 (platnost již vydaných – nejdéle do
30.6.2016)

•Nově se umožní vydávání cestovního pasu se strojově
čitelnými údajů a s nosičem dat s biometrickými údaji („eblesk“) ve zkrácené lhůtě – 6 pracovních dnů (§ 5 odst. 3) za
zvýšený správní poplatek (4 000 Kč dospělí a 2 000 Kč děti do
15 let) – nelze žádat na zastupitelském úřadě

