
NOVINKY NA ÚSEKU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ, CESTOVNÍCH 
DOKLADŮ A EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2016 
 
 
OBČANSKÉ PRŮKAZY 
 
Občanské průkazy občanům starším 70 let se od 1. 1. 2016 nově vydávají s dobou platnosti 35 let. 
 

Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.  
 

Od 1. ledna 2016 došlo pro vydání občanského průkazu ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého 
pobytu občana. Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan 
podá žádost o vydání občanského průkazu. 
 
CESTOVNÍ DOKLADY 
 
O vydání cestovního pasu můžou občané nově požádat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou 
působností, tedy stejně, jako je tomu při žádosti o vydání občanského průkazu. 
 

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost nově vydá ve lhůtě šest 
pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s dobou platnosti 10 let (správní poplatek za jeho 
vydání činí 4 000 Kč), občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let (správní poplatek činí         
2 000 Kč).  
 

Správní poplatek za vydání cestovního pasu vydaného ve lhůtě do 30. dnů se nemění, zůstává poplatek 
600 Kč, u občanů mladších 15 let je poplatek 100 Kč.  
 

Od 1. ledna 2016 se zrušilo vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15ti 
dnů s dobou platnosti na 6 měsíců. 
 

Pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho 
vydání, uhradí před převzetím cestovního pasu správní poplatek ve výši 100,- Kč.  
 
OBČANÉ S TRVALÝM POBYTEM EVIDOVANÝM NA ADRESE OHLAŠOVNY 
 
Od 1. ledna 2016 jsou občanům s evidovaným trvalým pobytem na adrese ohlašovny (sídlo Obecního 
úřadu Ořechov) ukládány oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně. Uložením 
oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů 
splněny podmínky fikce doručení. Tím pádem se desátým dnem považuje písemnost za doručenou, 
nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou.  
 
NÁVRH NA ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU 
 
Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel zaplatí 
žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100 Kč. 
 
ŽÁDÁTE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU?  
 
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby. K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod 
pro zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při 
zprostředkování kontaktu kontaktovanému. O zprostředkování kontaktu bude kontaktující osoba vždy 
vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány 
kontaktované osobě. V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, bude o této 
skutečnosti kontaktující srozuměn. Údaje o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny pouze osobě blízké. 
Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz. 


