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Uznávání neplatných občanských průkazů a cestovních dokladů v době
nouzového stavu - sdělení
V souvislosti s vývojem pandemie COVID19 a v návaznosti na usnesení vlády
České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaného jako SARS CoV 2) na území České republiky nouzový stav ode dne
5. října 2020 na dobu 30 dnů a na usnesení vlády České republiky č. 1108 ze dne
30. října 2020, kterým byl podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o
bezpečnosti České republiky, prodloužen do 20. listopadu 2020, Vám doporučujeme,
abyste k prokazování totožnosti při podání žádosti o nový osobní doklad uznávali
neplatné občanské průkazy a cestovní doklady, u nichž skončila doba platnosti dnem
1. října 2020. Uznávat doklady pro tyto účely se prozatím doporučuje do 31. prosince
2020, a to z důvodu, že po skončení nouzového stavu bude delší dobu trvat
následná výměna těchto dokladů.
Obdobným způsobem doporučujeme přistupovat k projednávání přestupků na
úseku občanských průkazů v případě skončení platnosti dnem 1. říjnu 2020 a
nesplnění povinnosti v podání žádosti o nový občanský průkaz ve lhůtě stanovené
zákonem, tj. upuštěním od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je
porušení této povinnosti.
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