Novela zákona o EO, OP, CD
Vládní novelou se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákon č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Nejdůležitější změny: od 1. 1. 2016
Evidence obyvatel:





v ust. § 10 odst. 1 je na konci odstavce doplněna věta: V případech stanovených
tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny;
obecní úřady zajistí vhodné místo k uložení oznámení nebo výzvy písemné
zásilky k občanům, kteří mají trvalý pobyt (úřední adresa) na ohlašovně obce (§10c);
při rušení trvalého pobytu (§12) je vybírán spr. poplatek 100,- Kč za každou
osobu (položka 2 písm. d) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích);
při ukončení trvalého pobytu na území ČR (§ 10 odst. 12) zaplatí občan 100,- Kč
(položka 2 písm. e) zák. č. 634/2004 Sb.);



vlastník objektu nebo oprávněná osoba při ohlášení změny trvalého pobytu,
při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě TP
na adrese objektu nebo při řízení o zrušení TP nedokládá své vlastnické právo
nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit
bezúplatným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí (§12a);

Občanské průkazy:





o občanský průkaz je možné požádat na kterémkoliv pověřeném obecním úřadě;
za poplatek 100,- Kč si občan může vyzvednout občanský průkaz na jiném místě,
než kde o něj žádal, místo vyzvednutí uvede v žádosti o vydání;
při vydání nového občanského průkazu z osobních důvodů, jako je např. zápis titulu
nebo vědecké hodnosti je vybírán poplatek 200 korun;
občanu staršímu 70 let bude vydán občanský průkaz s dobou platnosti na 35 let;

Cestovní doklady:





o cestovní pas je možné požádat na kterémkoliv pověřeném obecním úřadě;
expresní cestovní pasy jsou vydávány do 6 pracovních dnů, které již nebudou mít
omezenou platnost na šest měsíců a obsahují strojově čitelné biometrické údaje,
za tento cestovní pas se vybírá správní poplatek 4000,- Kč pro dospělé a 2000,- Kč
pro děti do 15 let; (položka 115 zák. č. 634/2004 Sb.);
za poplatek 100,- Kč si občan může vyzvednout cestovní pas na jiném místě, než
kde o něj žádal, místo vyzvednutí uvede v žádosti o vydání (položka 115 zák.
č. 634/2004 Sb.);



cestovní pasy bez biometrických údajů s platností na 6 měsíců se již vydávat
nebudou;

