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M A G I S T R Á T  M Ě S T A   L I B E R E C 

Odbor správní a živnostenský 
 

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 

 
 Paní 
 

 

 

 

 

 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

26. 6. 2019 CJ MML 142202/19 Ing. Vanerová/485 243 713 27.6.2019 

 

 

 

Vyjádření k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Vážená paní magistro,  

 

zasílám vyjádření k jednotlivým bodům žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jsme od Vás obdrželi dne 

26. 6. 2019. V žádosti se dotazujete na způsob, jakým náš úřad zpracovává žádosti o vydání 

občanského průkazu (OP), cestovního pasu (CP) a řidičského průkazu (ŘP). 

 

Ad 1) 

OP: Žádost je pořizována elektronicky přímo na přepážkovém pracovišti oddělení dokladů a 

evidence obyvatel. 

CP: Viz odpověď OP. 

ŘP: Osobní údaje žadatele se na žádost o řidičský průkaz tisknou z registru obyvatel. Zadní 

strana žádosti je vyplňována ručně pracovníkem přepážky, kdy se na této straně nachází důvod 

žádosti a číslo občanského průkazu, popřípadě souhlas zákonného zástupce u nezletilých 

žadatelů. 

Ad 2) 

OP: Žadatel podepisuje žádost dle typu použitého podpisového tabletu, tj. buď před vytištěním 

žádosti (elektronicky přímo přes podpisový tablet) nebo po vytištění žádosti (žádost je přiložena 

na podpisový tablet a fyzicky je podepsána) 

CP: Viz odpověď OP. 

ŘP: Prvotní podpis, který je poté i na řidičském průkazu, je prováděn digitálně na tabletu, 

podpis stvrzující správnost údajů a podpis při převzetí řidičského průkazu je prováděn fyzicky 

na vytištěnou žádost. 

Bod 3) 
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OP: Dokončená elektronická žádost je v systému CDBP odeslána do Státní tiskárny cenin 

(STC), kde je vyřízena. Fyzická žádost je nejprve uložena na oddělení dokladů a evidence 

obyvatel, po dodání vyhotoveného dokladu uložena ve výdejní kartotéce OP a po převzetí 

dokladu žadatelem založena do centrální kartotéky OP. 

CP: Viz odpověď OP pouze s tím rozdílem, že žádost je uložena nejprve ve výdejní kartotéce 

CP a po převzetí dokladu žadatelem založena do centrální kartotéky CP. 

ŘP: Žádosti o řidičský průkaz je zaslána elektronicky do Státní tiskárny cenin v Praze, papírová 

žádost je po dobu vyhotovování řidičského průkazu uložena na registru řidičů.  

Bod 4) 

OP: Elektronické žádosti jsou uchovány v systému CDBP, jehož správcem je Ministerstvo 

vnitra ČR. Fyzické žádosti jsou uchovány v centrální kartotéce OP. 

CP: Elektronické žádosti jsou uchovány v systému CDBP, jehož správcem je Ministerstvo 

vnitra ČR. Fyzické žádosti jsou uchovány v centrální kartotéce CP. 

ŘP: Žádosti jsou zpracovávány elektronicky a uchovávány jsou elektronicky v systému 

evidence registru řidičů a fyzicky v evidenční kartě řidiče žadatele na registru řidičů.  

Bod 5) 

OP a CD: Elektronický podpis žadatele je v systému CDBP uchován po dobu 60 dnů. 

ŘP: Problematika uchovávání biometrických dat vlastnoručního elektronického podpisu se 

netýká registru řidičů. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Štíchová v.r.    OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

vedoucí odboru správního a živnostenského 


