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Odbor vnitřních věcí
4655/OVV/19
Lenka Metelková
353 151 269

Karlovy Vary dne 09.07.2019

Předmět žádosti:
Poskytnutí informací o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání
občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu
Dotaz/odpověď:
1) Vyplňuje žadatel žádost o vydání OP/ŘP/PAS rukou nebo je žádost předvyplněna?
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem dle zákona číslo 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném
znění a žádost o vydání cestovního pasu dle zákona číslo 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, v platném znění žadatel rukou nevyplňuje, po zadání identifikačních údajů
žadatele jsou data převedena z informačních systémů evidencí občanských průkazů, popř.
cestovních dokladů a tento typ žádosti je vytištěn k následné kontrole žadatelem.
Žádost o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, který se vydává dle zákona číslo
328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění § 24a, § 24b a § 24c žadatel
vyplňuje rukou.
Žádost o řidičský průkaz je občanovi předvyplněna systémem Centrální registr řidičů – dále
jen IS CRŘ.
2) Jakým způsobem je žádost o OP/ŘP/PAS opatřena podpisem žadatele (podpis na
papír, na tablet apod.)?
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem a žádost o vydání cestovního pasu žadatel podepisuje na vytištěnou
žádost přes podpisový tablet.
Stejný postup se použije jak při podání žádosti o OP/PAS, tak při převzetí hotových
dokladů.
Žadatel o ŘP pořizuje podpis na podpisovém tabletu. Po odeslání podpisu se podpis
prostřednictvím aplikace pro pořizování podpisů přenese do Centrálního registru řidičů –
dále jen IS CRŘ. Následně se digitalizovaný podpis načte z IS CRŘ a uživateli se zobrazí v
žádosti. K přenosu dochází pomocí webové služby, která je šifrována protokolem SSL
(Secure Sockets Layer).
Žádné informace nejsou na lokálním PC ukládány, jsou pouze zobrazovány.
3) Co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)?
Po podpisu žádosti o občanský průkaz úředník žádost online odešle k výrobě dokladu do
Státní tiskárny cenin.
Po předání vyhotoveného dokladu se vytištěná a podepsaná žádost o vydání občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem uchovává po dobu
20 let od vydání občanského průkazu dle § 17a) odst. 8 zákona číslo 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, v platném znění.
Po podpisu žádosti o cestovní pas úředník žádost online odešle k výrobě dokladu do Státní
tiskárny cenin. Po předání vyhotoveného dokladu se vytištěná a podepsaná žádost o vydání
cestovního pasu dle § 31 odst. 4 zákona číslo 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
v platném znění uchovává následovně – „Při archivování spisové dokumentace se postupuje
podle zvláštního právního předpisu.“ – zákon o archivnictví, případně spisový a skartační
řád. Zákon o cestovních dokladech žádnou lhůtu nestanovuje.
Vytištěná žádost o ŘP v papírové podobě je uložena na ORP.

4)

5)

Zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen
digitální archiv nebo obojí)
Viz. odpověď na otázku číslo 3.
Uchovávání vytištěné žádosti o ŘP je v kompetenci ORP – žádost o vydání řidičského
průkazu se ukládá do spisu řidiče podle ustanovení § 17 odst. 3 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o
řidičských oprávněních a řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Centrální
registr řidičů uchovává pouze informaci o tom, že žádost byla podána.
Zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického
podpisu?
Vlastnoruční podpis není biometrický.
Podpis držitele je v informačních systémech občanských průkazů a cestovních dokladů
uchováván po dobu 15 let od skončení platnosti občanského průkazu, případně cestovního
dokladu.
Po pořízení vlastnoručního podpisu žadatele přes podpisový tablet je tento podpis převeden
elektronicky do žádosti, žádost je následně online odeslána k výrobě dokladů do Státní
tiskárny cenin. Další nakládání s daty je v kompetenci Ministerstva vnitra ČR.
Biometrickými údaji jsou obraz obličeje a otisk prstu pořizovaný při podání žádosti o
cestovní doklad. Ministerstvo vnitra zpracovává a spravuje na základě zákona o cestovních
dokladech osobní údaje, včetně údajů biometrických, v informačním systému evidence
cestovních dokladů, a to po dobu stanovenou tímto zákonem, přičemž biometrické údaje
jsou vedeny v informačním systému evidence cestovních dokladů po dobu od data jejich
pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů od předání cestovního dokladu jeho výrobcem
Ministerstvu vnitra. Poté jsou biometrické údaje nenávratně smazány a zůstávají tak pouze
na nosiči dat (čipu), který má v držení držitel cestovního dokladu.
Biometrická data žadatele se pro řidičský průkaz nepořizují.

Poplatek:
Náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informace se nevyměřují.
Obdrží:
Žadatel prostřednictvím datové zprávy.

Poznámka:
Odpovědi na dotazy k řidičským průkazům zpracoval Odbor dopravy Magistrátu města Karlovy
Vary, konkrétně:
Bc. Daniela Klepáčková, telefonní číslo: 353 152 677, e-mail: d.klepackova@mmkv.cz

