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Stanovisko Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje k zavádění
elektronických občanských průkazů od 1.1.2012
V souvislosti s připravovanými změnami zákona o občanských průkazech mají být
dle sdělení MV od 1.1.2012 vydávány nové typy občanských průkazů se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ( e-občanské průkazy) pouze na
místě úřadu obcí s rozšířenou působností (ORP), tedy obdobným způsobem jako
elektronické cestovní doklady (pasy), a současně za stejných podmínek technického
vybavení jako doposud (využití stejného zařízení ve stávajících prostorách pro
vyřizování cestovních dokladů).
To znamená, že pokud občané s trvalým pobytem ve správním území jednotlivých
ORP budou potřebovat nový občanský průkaz, musí se dostavit osobně na příslušný
úřad obce s rozšířenou působností. V současnosti je možné požádat o vydání
občanského průkazu prakticky na jakémkoli obecním úřadě v ČR bez ohledu na
trvalé místo bydliště. S tím bude souviset nárůst agendy na ORP, a
pravděpodobně také k neúnosnému prodloužení čekací doby.
Navrženým opatřením se nejspíše i sníží kvalita zajištění této služby tím, že se
původní pracoviště pro zpracování e-pasů několikanásobně zatíží. Tímto
rozhodnutím dochází k dalšímu oddálení služeb veřejné správy občanovi, což je
přímo v rozporu se základním principem uskutečněné reformy územní veřejné
správy, jejímž tvůrcem je paradoxně samo Ministerstvo vnitra ČR. V některých
případech představuje vzdálenost sídla od ORP až desítky km. Z informace
ministerstva vnitra také není zřejmé, jakým způsobem bude tato služba dostupná
občanům se sníženou pohyblivostí.
Města a obce (bez rozdílu velikosti správního území) nejsou v současné době
připraveny na vyřizování této agendy navrhovaným způsobem, a tudíž nebude
možné poskytovat občanům služby v takovém rozsahu a standardu jako doposud.
Vzhledem k uvedeným negativním důsledkům předkládané změny Sdružení
měst a obcí Plzeňského kraje nesouhlasí s rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR
a žádá o odložení navrhovaných změn alespoň o 1 rok, tedy s účinností od
1.1.2013. Zároveň vyzýváme a žádáme samosprávy obcí, měst a krajů, včetně
Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů o podporu našeho doporučení.
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