Informace na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
Agenda občanských průkazů:
Správní poplatky za vydání občanského průkazu – v době kratší než půl roku
Za vydání občanského průkazu v době kratší než půl roku před skončením
platnosti dosavadního občanského průkazu se správní poplatek nevybírá, proto
doporučujeme nevybírat jej v této době, tj. půl roku před skončením platnosti
občanského průkazu ani v případě, když občan žádá o zápis titulu, který neměl
v dosavadním občanském průkazu.

Agenda cestovních pasů:
Pořizování kopií žádosti o vydání cestovního pasu a o vydání občanského průkazu
Správní řízení o vydání cestovního dokladu je řízením o vydání dokladu,
kterým se osvědčuje existence práva přiznaného na základě žádosti. Jedná se
o správní řízení, jehož zvláštní způsob ukončení upravuje § 151 správního řádu. Toto
ustanovení se vztahuje na doklady, které jakožto veřejné listiny osvědčují vznik
a existenci práva přiznaného rozhodnutím, tedy i na cestovní doklady. Na řízení
o vydání dokladu ukončená podle § 151 správního řádu se aplikují obecná
ustanovení o správním řízení, jako by se jednalo o jakékoliv jiné správní řízení.
Účastník řízení má tedy podle § 38 správního řádu právo na poskytnutí kopie žádosti
o vydání cestovního dokladu.
Občanský průkaz je veřejnou listinou, jejímž vydáním nevznikají občanovi
žádná nová práva; občanský průkaz pouze osvědčuje existenci práv, které již občan
má. Občanský průkaz lze považovat za osvědčení, vydané podle části čtvrté
správního řádu.
Postupuje-li se podle části čtvrté správního řádu, lze postupovat podle dalších
ustanovení taxativně uvedených v § 154 správního řádu. Je však možné použít i jiná
ustanovení správního řádu, pokud jsou potřebná, tedy ta, která nejsou v § 154
výslovně uvedena.
Ustanovení § 154 rovněž stanoví, že se v případě postupu podle části čtvrté
užijí taktéž ustanovení části první správního řádu, tj. základní zásady činností
správních orgánů. Mezi ně patří také zásada, podle níž je veřejná správa službou
veřejnosti (§ 4 odst. 1). Úřední osoby plnící úkoly vyplývající z působnosti správního
orgánu, mají osobám dotčeným správním řízením vycházet podle možností vstříc.
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Tím se rozumí zejména časové, technické a odborné možnosti, kterými úřední osoba
v tu chvíli disponuje.
Výběr správního poplatku za pořízení kopie žádosti se určuje podle položky 3 písm.
a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Možnost předání ePasu s nefunkčním čipem
Od 13. července 2017 je nově umožněno předání ePasu s nefunkčním čipem
bez ohledu na to, zda byl vyroben v režimu standardní zákonné lhůty (30 dní) nebo
zkrácené lhůty (6 pracovních dnů – BLESK). Dosud bylo toto možné pouze pro
ePasy typu „BLESK“. V rámci předání musí být žadatel poučen o tom, že ePas je
jako cestovní doklad platný i s nefunkčním čipem a držitel jej může kdykoliv po dobu
jeho platnosti reklamovat (např. po návratu ze zahraničí). Mějte prosím na paměti, že
reklamace z důvodu výrobní vady po předání ePasu vyžaduje pořízení nových dat
žadatele. Součástí poučení musí být zároveň i informace o tom, že s nefunkčním
čipem není možné použít doklad v automatických odbavovacích systémech, tj. je
nutné použít přepážku s osobní obsluhou.
Možnost změny typu dokladu při dokončení výrobní vady u reklamovaných
cestovních pasů
Nově je od 13. července 2017 možné v rámci procesu reklamace změnit typ
dokladu na obrazovce „Náhled žádosti a podpisu“ výběrem STANDARD nebo
BLESK v položce „Typ dokladu“. Dosud aplikace neumožňovala měnit typ dokladu při
pořízení žádosti o pas v rámci procesu reklamace, nová žádost přebírala typ dokladu
STANDARD nebo BLESK z původní žádosti a volba typu dokladu byla na obrazovce
nepřístupná. Změna typu z cestovního pasu „STANDARD“ vydávaného ve lhůtě 30
dnů na cestovní pas „BLESK“ vydávaný ve lhůtě 6 pracovních dnů je vždy plně
v kompetenci a na správním uvážení příslušného správního orgánu. Za zmíněnou
změnu příznaku se nebude od občana vybírat žádný správní poplatek. Změna typu
by měla být využívána pouze v ojedinělých případech, a to takových, kdy je ohroženo
předání cestovního pasu v zákonné lhůtě.
Uznání reklamace cestovního pasu dodavatelem
Při uznání reklamace osobního dokladu z důvodu výrobní vady dodavatel již
osobní doklad nevrací, ale naopak jej skartuje (zlikviduje). V této souvislosti
upozorňujeme, aby občan byl informován o případné ztrátě víz již zapsaných
do cestovního pasu.
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Předání cestovního pasu u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
v případě mimořádné události
Pokud v důsledku havárie či jiné mimořádné události je u jednoho ORP
nepřístupný systém CDBP, lze cestovní pas předat žadateli u jiného ORP. Úředník
ORP postiženého havárií provádí u jiného ORP předání cestovního pasu na svoji
kartu. Údaje týkající se předání zapíše na žádost a žadatel převzetí na žádosti
podepíše. Dodáváme, že tento postup je třeba jinému ORP oznámit, aby zajistil
přístup na své pracoviště cestovních pasů.
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