
OBČANSKÉ  PRŮKAZY  vyřizuje:  Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 

Eva Haislová, referentka odboru živnostenského a občanskosprávního, 271 071 773 

Lenka Procházková, referentka odboru živnostenského a občanskosprávního, 271 071 659 

Kateřina Hamarová, referentka odboru živnostenského a občanskosprávního, 271 071 607 

*********************************************************************************************************************************** 

Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má 
povinnost mít občanský průkaz, není-li dále stanoveno jinak. 
 
Žadatel o vydání občanského průkazu, který má povinnost mít občanský průkaz, je povinen podat žádost o vydání 
občanského průkazu nejpozději do 

• 30 dnů ode dne, ve kterém dosáhl věku 15 let, nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost 
omezena rozhodnutím soudu, nebo ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině 

• 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu (prošlé 
platnosti, ohlášením ztráty/odcizení, zrušením údaje o TP, ukončením TP na území ČR 

• 45 dnů ode dne, ve kterém došlo k ohlášení změny TP, změny jména nebo příjmení, uzavření manželství, 
partnerství (pokud je rodinný stav na OP uveden), úmrtím manžela nebo partnera, rozvodem manželství 

• 60 dnů ode dne, ve kterém nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením 
*********************************************************************************************************************************** 

OBČAN STARŠÍ 15 LET  

K žádosti je potřeba doložit: 

• žadatel o 1. občanský průkaz v 15 letech předloží rodný list, nebo platný cestovní doklad 

• při procházející platnosti OP, nebo změně trvalého pobytu, či rodinného stavu předloží dosavadní 
občanský průkaz, matriční doklad nebo soudní rozhodnutí 

• při prošlé platnosti nebo ztrátě/odcizení OP předloží platný CP, nebo rodný list, a vzniknou-li důvodné 
pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, 
nebo průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou 
uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat 
tohoto žadatele 

Vydání občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů je při žádosti o 1. OP, procházející platnosti, nebo výměně OP 
při změně zdarma. 

Při ztrátě/zničení/poškození      200 Kč 

Přehled správních poplatků za vydání občanského průkazu ve zkrácených lhůtách pro občana staršího 15 let 

Vydání občanského průkazu do 24 hodin pracovního dne 

➢ při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  1000 Kč 
 

➢ při podání u obecního úřadu     500 Kč 
➢ a převzetí u Ministerstva vnitra     500 Kč 

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů 

➢ při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  500 Kč 
 

➢ při podání u obecního úřadu     250 Kč 
➢ a převzetí u Ministerstva vnitra     250 Kč 

➢ při podání a převzetí u stejného obecního úřadu  500 Kč 

Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití OP obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností       100 Kč 

************************************************************************************************************************************** 



DÍTĚ MLADŠÍ 15 LET 

K žádosti je potřeba doložit: 

• doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let: tj. rodný 
list  

• osvědčení o státním občanství, pokud se OP vydává občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České 
republiky 

• doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti poručníkem, opatrovníkem, pěstounem, osobou, které byl 
občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitelem zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tj. příslušné rozhodnutí soudu 

Z DŮVODU POŘÍZENÍ FOTOGRAFIE JE VŽDY NUTNÁ OSOBNÍ ÚČAST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE VČETNĚ 
DÍTĚTE 

Správní poplatek za vydání občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů činí 100 Kč 

Při ztrátě/zničení/poškození      200 Kč 

Přehled správních poplatků za vydání občanského průkazu ve zkrácených lhůtách pro dítě do 15 let 

Vydání cestovního pasu do 24 hodin pracovního dne 

➢ při podání a převzetí u Ministerstva vnitra   500 Kč 
 

➢ při podání u obecního úřadu     250 Kč 
➢ a převzetí u Ministerstva vnitra    250 Kč 

 
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů  

➢ při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  300 Kč 
 

➢ při podání u obecního úřadu     200 Kč 
➢ a převzetí u Ministerstva vnitra     100 Kč 

 
➢ při podání a převzetí u stejného obecního úřadu  300 Kč 

********************************************************************************************************************************** 

➢ Důležité: 
➢ Žádost o občanský průkaz je možné podat u kteréhokoli obecního úřadu s rozšířenou působností, či 

úřadu městské části Praha 1–22, není nutné se řídit místem trvalého pobytu.  
➢ Správní poplatek se hradí při podání žádosti. 
➢ Matriční doklady je potřeba předkládat v originále, či ověřené kopii.  
➢ Za převzetí občanského průkazu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan požádal o převzetí 

nového občanského průkazu vydaného ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu. Správní poplatek se platí před 
převzetím průkazu.  

➢ Správní poplatek ve zkrácené lhůtě zaplatí občan celý při podání žádosti, pokud občanský průkaz 
převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu a převezme 
občanský průkaz u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a 
druhou při převzetí průkazu. 
 
 

 


