
INFORMACE 
MINISTERSTVA VNITRA 

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme 

upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí:  
• Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho 
vydání nejpozději do 28. července 2021. 

 
• Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově 

čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona. 

 
• V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání 

občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.  
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Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.06.2021 15:53:53.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno
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Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Jan Stiebitz, Ministerstvo vnitra České republiky.

Elektronický podpis byl označen časovým razítkem, založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
Platnost časového razítka byla ověřena dne 28.06.2021 15:53:53.

Elektronické časové razítko je neplatné, dokument nebyl změněn a certifikát byl ověřen s chybou: Certifikační autorita - certifikát nenalezen. Údaje
o časovém razítku: datum a čas 23.06.2021 8:34:10, číslo časového razítka 008A5C9BC0F7CDEACB, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru TSA Disig aTSU 2, Disig a.s..
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