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         Krajský úřad Královéhradecké kraje 
VÁŠ DOPIS ZN.:  
 ZE DNE:                                                                                            Všem matrikám a ohlašovnám 
    Královéhradeckého kraje 
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK- 25751/SKZ/2021   
    
VYŘIZUJE: Daria Nosková   
ODBOR: správní a krajský živnostenský úřad  
ODDĚLENÍ: vnitřní správy    
LINKA | MOBIL: 495817154 
E-MAIL: dnoskova@kr-kralovehradecky.cz 
 
DATUM: 21.7.2021 
 
Počet listů: 2 
Počet příloh: / listů:  
Počet svazků: 0 
Sp. znak, sk. režim: 87.1, S/1 
 
Informace pro matriční úřady a ohlašovny o některých změnách v souvislosti 
s účinností nového zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech ke dni 2.8.2021 
 
V souvislosti s účinností nového zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, dochází ke dni 
2.8.2021 k úpravě postupu při vyznačení změny skutečnosti mající vliv na údaj uvedený v občanském 
průkazu (§ 36 Sb., o občanských průkazech). 
 
Matriční úřady (orgány církve a náboženské společnosti) budou i nadále oddělovat příslušnou 
část občanského průkazu půjde-li o změnu rodinného stavu sňatkem, přijetí prohlášení o vstupu do 
registrovaného partnerství, změnu jména, jmen nebo příjmení, změnu rodného čísla. Nebudou však 
vydávána potvrzení o uvedených změnách. 
 
Matričnímu úřadu již nebude možné hlásit ztrátu, odcizení, poškození občanského průkazu. 
Na úseku cestovních dokladů zůstává tato možnost učinit oznámení matričnímu úřadu nezměněna. 
 
Na úseku evidence obyvatel nedochází ke změně ve vydávání potvrzení o změně místa trvalého 
pobytu – ohlašovna i nadále oddělí příslušnou část občanského průkazu a vydá občanovi potvrzení o 
změně místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 7 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 
číslech a o změně některých zákonů). 
 
Nově se bude do informačního systému EO zapisovat: 

• datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka, číslo jednací  
tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o jmenování opatrovníka rozhodl, datum    
nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka,  

• zbavení rodičovské odpovědnosti, včetně data nabytí právní moci rozhodnutí soudu  o 
zbavení rodičovské odpovědnosti, čísla jednacího a označení soudu, který o zbavení 



 
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové    
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336   
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz 
www.kr-kralovehradecky.cz 
 
   

rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí 
soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti (tento institut se zatím vůbec v    IS neevidoval). 

 

Rozšiřují se důvody automatického skončení platnosti občanského průkazu (§ 34 odst. 2 a 3 
zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech) – k automatickému skončení platnosti OP 
dojde  uplynutím 45 dnů ode dne 

•  ohlášení změny TP, 

• nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, příjmení, 

• nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno v OP, 

• změny pohlaví. 
 

K automatickému skončení platnosti OP, ve kterém je uveden stav či partnerství 
dojde uplynutím 45 dnů ode dne 
• uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství 

• úmrtí manžela nebo partnera 

• nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství, 
zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného partnerství, prohlášení manželství nebo 
registrovaného partnerství za neplatné, prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého 

 
 
 
 
 
 
 
z p. Daria Nosková 
odborný referent 
oddělení vnitřní správy 
 
 


	Rozšiřují se důvody automatického skončení platnosti občanského průkazu (§ 34 odst. 2 a 3 zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech) – k automatickému skončení platnosti OP dojde  uplynutím 45 dnů ode dne
	  ohlášení změny TP,
	K automatickému skončení platnosti OP, ve kterém je uveden stav či partnerství dojde uplynutím 45 dnů ode dne

