
Označení adresy úřadu v AISEO,  

včetně zápisu tohoto údaje do 

OP  a 

osobní doklady vydávané  

ve zkrácených lhůtách  

 

JUDr. Zdeněk Němec 

Mgr. Jan Stiebitz 

odbor správních činností 



Co se nám již podařilo 
Zrušení místní příslušnosti pro vydání 

osobních dokladů 

 
– občan si o vydání OP i CP může požádat 
na kterémkoliv obecním úřadu obce s 
rozšířenou působností, který se tak stane 
úřadem vydávajícím. Občan již není vázán 
na úřad příslušný podle místa svého trvalého 
pobytu. 



Co právě 

realizujeme 
 

 

Občané s adresou trvalého pobytu  

na sídle obecního úřadu 



Občané s trvalým pobytem na 

úřední adrese 

Občané s TP 

na úřední 

adrese 

Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet  284 503 322 749 356 125 375 198 381 467 385 190 

Roční 

nárůst 
38 316 38 246 33 376 19 073 6 269 3 723 



 

Novela zákona 

č. 456/2016 Sb., kterou se mění zákon  

č. 133/2000 Sb. 

 

Adresa úřadu 

 



Změna zákona č. 133/2000 Sb. 
 

• Formálně doplňuje sídlo ohlašovny  
o sídlo zvláštní matriky (sídlo úřadu). 

• Zavádí označení adresy místa trvalého 
pobytu na adrese sídla úřadu „Platný TP 
– adresa úřadu“. 

Jako adresa místa trvalého pobytu evidována  
u občanů pouze z moci úřední, za naplnění 

zákonných podmínek. 

 

 

 



Adresa úřadu 
 

•  Zaevidována např. k : 
nalezenému dítěti,  

dítěti narozenému v režimu utajeného porodu, 

občanu, v jehož případě bylo rozhodnuto o zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu, 

občanu, který nabyl státní občanství České republiky, 

občanu, který měl ukončený trvalý pobyt a který se 
nemůže „po návratu ze zahraničí“ přihlásit k trvalému 
pobytu podle § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel. 

 

• K 1. 1. 2017 evidována u 385 190 občanů 

 



Označení „Platný TP - adresa úřadu“ 
 

• Implementace realizována Ministerstvem vnitra 
za součinnosti orgánů samosprávních celků 

• V současné době ORP zaznamenávají příznak 
„Adresa úřadu“ u konkrétních osob 

• Překlopení dat z centra proběhne o víkendu 

   (9. až 11. 6.2017) 
 

• Poskytování oprávněným subjektům současně  
s údajem o adrese místa trvalého pobytu  

    (od 12.6.2017) 
 

 
 



Označení „adresy úřadu“ na OP 

• Od 12. června 2017 bude uváděno u adresy 

trvalého pobytu v OP.  

• Toto označení budou mít ti občané, kteří  

požádají o OP a budou mít v AIS EO u adresy 

trvalého pobytu rovněž označení údaje „adresy 

úřadu“. 

 



Osobní doklady občanů ČR 

vydávané ve zkrácené lhůtě 

Občanský průkaz 

Cestovní pas 



Přibližně od 2. poloviny roku 2018 bude 

občanovi dostupná nová služba – vydání 

plnohodnotného osobního dokladu ve 

zkrácené lhůtě. 

Umožní občanovi realizovat i předem 

neplánovanou cestu. 



Co se rozumí zkrácenou lhůtou? 

• Vydání osobního dokladu do 5 

pracovních dnů 

 - Občan o doklad požádá na kterémkoliv 

ORP a převezme na tomtéž ORP nebo na 

MV. 

• Vydání osobního dokladu do 24 hodin 

- Občan požádá na kterémkoliv ORP nebo 

na MV a doklad si převezme na MV. 

 

 

 

 

 

 



Působnost Ministerstva vnitra 

• Ministerstvo vnitra bude dalším úřadem 
vydávajícím osobní doklady, 

• Na Ministerstvu vnitra vznikne pro 
občany kontaktní místo, aby bylo možno 
doklady předat občanům ve stanovené 
lhůtě. 

• Část správních poplatků hrazených 
občanem bude příjmem státního 
rozpočtu. 

 



Správní poplatky – občanské 

průkazy 

• vydání OP do 24 hodin občanovi staršímu 15 let 

‒ podání a převzetí na MV – 1 000 Kč 

‒ podání u ORP – 500 Kč 

‒ převzetí u MV – 500 Kč 

• vydání OP do 24 hodin občanovi mladšímu 15 
let 

‒ podání a převzetí na MV – 500 Kč 

‒ podání u ORP – 250 Kč 

‒ převzetí u MV – 250 Kč 

 



Správní poplatky – občanské 

průkazy 

• vydání OP do 5 pracovních dnů občanovi staršímu 
15 let 

‒ podání a převzetí na MV – 500 Kč 

‒ podání a převzetí na ORP – 500 Kč 

‒ podání na ORP – 250 Kč, převzetí na MV – 250 Kč 

• vydání OP do 5 pracovních dnů občanovi mladšímu 
15 let 

‒ podání a převzetí na MV – 300 Kč 

‒ podání a převzetí na ORP – 300 Kč 

‒ podání na ORP – 200 Kč, převzetí na MV – 100 Kč 

 



Správní poplatky – cestovní 

pasy 

• vydání CD do 24 hodin občanovi staršímu 15 let 

‒ podání a převzetí na MV – 6 000 Kč 

‒ podání u ORP – 4 000 Kč 

‒ převzetí u MV – 2 000 Kč 

• vydání CD do 24 hodin občanovi mladšímu 15 
let 

‒ podání a převzetí na MV – 2 000 Kč 

‒ podání u ORP – 1 500 Kč 

‒ převzetí u MV – 500 Kč 

 



Správní poplatky – cestovní 

pasy 

• vydání CD do 5 pracovních dnů občanovi staršímu 15 
let 

‒ podání a převzetí na MV – 3 000 Kč 

‒ podání a převzetí na ORP – 3 000 Kč 

‒ podání na ORP – 2 000 Kč, převzetí na MV – 1 000 Kč 

• vydání CD do 5 pracovních dnů občanovi mladšímu 15 
let 

‒ podání a převzetí na MV – 1 000 Kč 

‒ podání a převzetí na ORP – 1 000 Kč 

‒ podání na ORP – 500 Kč, převzetí na MV – 500 Kč 

 



 

 

Děkujeme za pozornost. 

 

 

 
Brno, 1. června 2017 


