Životní situace

Občanské průkazy
Podmínky
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý
pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla
omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi,
který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Jaké typy občanských průkazů se vydávají:
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji občanům
a) mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let
b) občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let
c) občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let.
Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem. Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu
aktivuje ( může tak učinit i později), aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu
a deblokačního osobního kódu ( 4 – 10 číslic) – zadání není povinné. Aktivovaný čip umožní
využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním
údajům držitele. Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají i nadále v platnosti.
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb.

Jak a kam se obrátit
Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části
Prahy 1 až 22 a od 1.7.2018 i u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4
(metro C – stanice „Pražského povstání“). Nezáleží na místě trvalého bydliště.

Kdo je oprávněn žádat (učinit podání)
 Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce
 Občan starší 15 let
 Za občana jehož svéprávnost je omezena žádá soudem ustanovený opatrovník
Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Co předkládáme
Při vydání prvního OP

1. rodný list
2. doklad o státním občanství, tzn. platný cestovní pas ČR nebo osvědčení o státním
občanství
Při vydání prvního OP po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi,
který nemá na území České republiky trvalý pobyt

1. rodný list
2. doklad o státním občanství
Při vydání nového OP

1. dosavadní občanský průkaz, rodný list, doklad o změně v případě změny trvalého
bydliště nebo stavu
2. potvrzení o občanském průkazu v případě, že se nemůže předložit dosavadní občanský
průkaz z důvodu ztráty, odcizení, zničení
3. případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu
např. diplom
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Formuláře
Občan nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované
doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich
správnost a úplnost.

Lhůty a termíny
Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů. Od 1.7.2018 bude však umožněno
vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do
24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat

nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady
městských částí Prahy 1 až 22, ale také Ministerstvo vnitra. Občan může při podání
žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený
kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu. Převzít občanský průkaz
vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra.
Příklady:
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
 požádat – u kteréhokoliv úřadu výše zmiňovaného
 převzít – pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
 požádat – u kteréhokoliv úřadu výše zmiňovaného
 převzít – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
 požádat – u kteréhokoliv úřadu výše zmiňovaného kromě Ministerstva vnitra
 převzít – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za
správní poplatek 100 Kč, nelze u Ministerstva vnitra

Správní poplatky za vydání občanského průkazu
Pro občana mladšího 15 let
 ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
 ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
 ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Pro občana staršího 15 let
 ve lhůtě do 30 dnů – bez poplatku
 ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
 ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1 000 Kč
Související právní předpisy
Zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech v platných zněních.
Datum poslední aktualizace
19. ledna 2021

