Vydání občanského průkazu
Občanský průkaz musí mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt
na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním
úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený
opatrovník.
Kdo a za jakých podmínek
O občanský průkaz žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského
průkazu jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana,
nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
Žádost a doklady může za občana předložit i jím pověřený zástupce (není požadována plná moc).
Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně.
Jak a kam se obrátit
Položky standardu: 7 (způsob), 8 (kam obecně), 9 (kam konkrétně)
Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně nebo prostřednictvím pověřeného
zástupce (tento zástupce nemusí mít plnou moc). Poštou lze žádost odeslat, pokud je vyplněna
na originálním tiskopisu a zároveň jsou přiloženy originály nebo ověřené kopie dokladů potřebných
pro vydání občanského průkazu. Žádost není možno odeslat elektronicky pomocí internetu (občan by
nemohl současně předložit doklady potřebné pro vydání občanského průkazu, nelze použít tiskopis
„Žádost o vydání občanského průkazu“ z internetu).
Občan se se žádosti může obrátit:
•

•

v České republice na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu
občana, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popřípadě
na obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu občana nebo na obecní úřad
pověřený vedením matrik,
žádost a doklady může občan předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo obecního úřadu pověřeného vedením matrik (v územně členěných statutárních městech u úřadu
městského obvodu nebo úřadu městské části pověřeného vedením matrik).

Vyhotovený občanský průkaz si může občan převzít na obecním úřadu pověřeném vedením matrik
podle místa svého trvalého pobytu, jestliže o to v žádosti požádá. Jinak je povinen si převzít občanský
průkaz na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání.
Co musíte předložit
Položky standardu: 10 (doklady, podklady), 11 (formuláře)
Na úřadě musí občan předložit:
•
•
•
•
•

vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
jednu fotografii, je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnou zónou,
dvě fotografie, je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelné zóny,
doklady stanovené zákonem, viz níže,
případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana,
nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo
v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Zákon umožňuje
vydávat občanské průkazy bez strojově čitelné zóny (stávající typ občanského průkazu)
do 31. prosince 2003.

Při přijetí vyplněné žádosti se občanovi vrátí předložené doklady. Dosavadní občanský průkaz nebo
potvrzení o občanském průkazu odevzdá občan při převzetí nového občanského průkazu.
K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let předkládá zákonný zástupce:
•
•

rodný list,
doklad o státním občanství.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz občan
předloží:
•

dosavadní občanský průkaz.

K vydání občanského průkazu při změně údaje:
•
•

dosavadní občanský průkaz,
doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu
o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu
pobytu, doklad o získání akademického titulu).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (občan nemůže předložit
dosavadní občanský průkaz):
•
•
•

rodný list nebo rodný a křestní list,
doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo
zničení občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství
•
•
•
•

rodný list nebo rodný a křestní list,
doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
doklad o státním občanství,
doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.

K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá
opatrovník:
•
•
•
•
•

rodný list nebo rodný a křestní list občana,
doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům předkládá:
•
•
•
•
•

doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům,
rodný list nebo rodný a křestní list,
doklad o rodném čísle (jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu),
doklad o rodinném stavu (jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství),
dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán.

Formuláře
Žádost o vydání občanského průkazu lze podat pouze na originálním tiskopisu. Tiskopisy žádostí
o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností a obecních úřadech pověřených vedením matrik. Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň
získáte formuláře na magistrátech těchto měst a v hlavním městě Praze na úřadech městských částí.
Vzor formuláře na žádost o vydání občanského průkazu naleznete na internetových stránkách
ministerstva vnitra.

Poplatky, termíny
Položky standardu: 12 (poplatky), 13 (lhůty, termíny)
Správní poplatek
•
•

vydání občanského průkazu náhradou za platný průkaz na žádost občana v jeho osobním zájmu
...100 Kč
změna nebo doplnění jiných než základních údajů v občanském průkazu (nepovinné údaje - titul,
manžel, děti) ...25 Kč

V ostatních případech se správní poplatek nevybírá.
Lhůty pro vyřízení
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

