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odbor správních činností 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV-142049-1/SC-2020 
 
 

Praha 9. října 2020 
Počet listů: 2 
 

 
všem krajským úřadům 
a Magistrátu hlavního města Prahy 
úseku občanských průkazů a cestovních dokladů 
 
 
Úřední hodiny 
 

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci v České republice, týkající se 
výskytu a šíření onemocnění  COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2,  
a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 957  
ze dne 30. září 2020 bylo usnesením vlády č. 994 ze dne 8. října 2020 přijato 
opatření, které omezuje provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů. 

 V této souvislosti Vám sdělujeme, že dochází k úpravě úředních hodin 
pracoviště Ministerstva vnitra k vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů 
ve zkrácených lhůtách (dále jen „pracoviště Ministerstva vnitra“). Zároveň 
doporučujeme, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností měly úřední hodiny  
ve dnech pondělí a středa.   

Nové úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra budou mít v souladu 
s usnesením vlády ČR č. 994 ze dne 8. října 2020 rozsah 5 hodin dva dny v týdnu,  
a to: 

úterý:  
8.00 – 10.00 hod., technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13.00 -16.00 hod. 
 
čtvrtek: 
8.00 – 10.00 hod., technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13.00 -16.00 hod. 
 
 Tyto úřední hodiny byly zvoleny v návaznosti na doporučené úřední hodiny 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Občanům tak v případě vydání 
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občanského průkazu nebo cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin 
pracovního dne, kteří o vydání osobního dokladu požádají prostřednictvím obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, bude zajištěno převzetí dokladu v zákonné 
lhůtě.  

Žádáme Vás o zabezpečení informování všech obecních úřadů, které spadají 
do Vašeho správního obvodu. 

 Uvedené úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra budou účinné  
od 12. října 2020 do 25. října 2020. 
 
 
 
 
 

JUDr. Zdeněk Němec 
ředitel odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Jan Stiebitz 
tel. č.: 974849630 
e-mail: jan.stiebitz@mvcr.cz 
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