stanovisko Ministerstva vnitra
v době nouzového stavu
(vyhlášeného Usnesením vlády č. 1,94ze dne 12. března 2O2O,v souladu s Č1.5 a 6 Ústavního zákona

č.11,0/1gg8Sb., o bezpečnosti českérepubliky, pro územníČesl<érepubliky z dŮvodu ohroŽení zdraví
rePublil<Y)
v souvislosti s prol<ázáním výskytu koronaviru na územíČeské

Za účelemomezenípohybu osob ičinnosti řady institucíze zdravotních dŮvodŮ se doPoruČuje
aplil<ovat následující postup:

1)

Prokazování totožnosti:
občané,u nichž vobčanském průl<azu nebo vcestovním pase sl<onČila doba Platnosti
republil<y prokazovat svoji
těchto dokladů po dni 1. března 202O, mohou na územíČeské
totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li obČan drŽilelern alesPoň jednoho
platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský prŮkaz) uPřednostňuje se
prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

2)

prokazováníodborné způsobiIosti k řízení motorových vozideI
osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového staVu, mohou na
územjíčeskérepubliky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla).
po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského prŮkazu, jehoŽ platnost sl<onČila
během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vYPlývající
z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbyteČného odkladu odevzdat
příslušnémuobecnímu úřadu obce s rozšířenou působností),

3)

pozastavení povinností občana při vvdání občanskéhoprůkazu
občané,kterým skončila doba platnostiobčanskéhoprŮkazu po dni 1,.března2020,
nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanskéhoprŮkazu ve lhŮtě dO 15
pracovních dnů podle ustanovení§ 14 odst. 1 písm, d a e)zál<ona
občanských průl<azech, v těchto případech:

a)

Č. 32B/1999 Sb., o

došlo ke skončeníplatnosti občanskéhoprůkazu z důvodů
aa) uplynutí doby v něm vyznačené
ab) ohlášeníjeho ztráty, odcizení nebo zničení
ac) ohlášení nebezpečízneužitídat v identifikačním certifikátu
acl) nabytí právnímoci rozhodnutío zrušení údaje o místu trvalého PobYtu
ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o sl<ončeníjeho platnosti

b) po obdrženíoddacího listu nebo dokladu o partnerství,

c) po nabytíprávnímoci rozhodnutísoudu o rozvodu manŽelstvínebo po nabYtÍPrávnímoci
rc,lzhodnutí soudu o zrušenípartnerství,
d) po nabytíprávnímoci rozhodnutísoudu o neexistenci manŽelstvínebo po nabYtíPrávnímoci

rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e) po nabytíprávnímoci rozhodnutísoudu o prohlášenímanželstvízaneplatné, nebo Po nabYtí
priávní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f) po obdrženíúmrtníholistu manžela nebo partnera,
g) po

nabytíprávnímoci rozhodnutísoudu o prohlášenímanžela nebo partnera za mrtvého,

jména, příjmení, nebo
h) po nabytíprávnímoci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě
llylo přiděleno nové rodné číslo,
i) po clni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo

právnímoci rozhodnutío zruŠení

ťrdaje o místu trvalého pobytu,

i) po clovršení15 let, pokud

má trvalý pobyt na územíČeskérepublil<y a nemá obČanský PrŮl<az,

písm,f))
jej
občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský prŮkaz orgánu, který
vydal, nebo matričnímuúřadu podle místa trvalého pobytu, jestliŽe ul<onČil trvalý PobYt na
územíčeskérepubliky, jestliže pozbyl státní občanstvínebo bylo prol<ázáno, Že mu bYl

občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průl<az pozbyl platnosti,

5)

Neproiednánípřestupků
příslušnésprávníorgány upustíod projednání přestupkŮ, jejichŽ skutl<ovou Podstatou je
porušenípovinností,které jsou uvedenyv bodech Iaža) tohoto stanoviska a doŠlo l< nim
v době po 1. březnu 2020.

Zpracoval: Odbor správních činnostíMinisterstva vnitra
Praha 20.3.2020

