
Občanské průkazy 

Vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let 

-         o vydání dokladu žádá zákonný zástupce  a předkládá svůj platný občanský průkaz    

          a rodný list dítěte, 

-         osobní účast dítěte je nutná z důvodu pořízení jeho podoby, 

-         nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerovaná ze systému e-OP), 

-         správní poplatek činí 50 Kč, 

-         lhůta pro vydání je 30 dnů, 

-         platnost dokladu  je 5 let. 

Žádost o vydání OP vytiskne pracovník na přepážce a současně pořídí digitalizovanou podobu 

občana, jemuž bude OP vystaven.  

 

Vydání občanského průkazu pro občana po dovršení  15 let: 

-         o vydání OP žádá občan nejdříve v den dovršení 15 let věku, předkládá rodný list,    

-         osobní účast  je nutná z důvodu pořízení podoby, 

-         nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerovaná ze systému e-OP), 

-         lhůta pro vydání je 30 dnů, 

-         platnost dokladu  je 10 let. 

 

Vydání nového občanského průkazu za stávající 

K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. 

V případě, že občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz 

vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, je povinen předložit rodný list. 

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz (ztráta, odcizení), je povinen prokázat 

svoji totožnost a předložit: 

- potvrzení o občanském průkazu, 

- další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů 

zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru 

obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci 

cestovních dokladů. 

Žádost o vydání OP vytiskne pracovník na přepážce a současně pořídí digitalizovanou podobu 

občana, jemuž bude OP vystaven.  

Vydávání občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem 

V  souvislosti s  nabytím účinnosti novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 

ve znění pozdějších předpisů, je možné od 1. 1. 2012 vydávat takzvaný elektronický občanský 

průkaz („e-OP“). 

- možnost vydání občanského průkazu občanovi mladšímu 15 let 

- možnost vydání občanského průkazu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území 

České republiky 

 Žádost je zpoplatněna. 



Od 1. 1. 2012 se tedy standardně vydávají: 

1)  občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (e-

OP) 

2)  občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (bez čipu) 

 

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů  s dobou platnosti jeden 

měsíc dle § 24c zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších 

předpisů 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan žádá o vydání 

občanského průkazu v  souvislosti s  výkonem volebního práva  nebo  z důvodu 

ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský 

průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. 

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se 

žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Občanský průkaz bez 

strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými 

údaji nevydává opakovaně. 

 K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit 

2 fotografie ze současné doby a žádosti je zpoplatněna. 

 

 

Příjem žádostí a výdej občanských průkazů provádí pověřené úřady s rozšířenou působností, 

pro správní obvod Praha západ: 

 

Městský úřad Černošice  

detašované pracoviště 

oddělení osobních dokladů  

Podskalská 19, Praha 2 

Tel.: 221 982 111 

 
Možnost objednání na stránkách:  http://ke.customer.decent.cz/a022/obj/ 

 
v případě pouze výměny OP je možné podat žádost na kterémkoli pověřeném úřadu s rozšířenou 

působností. 

 

 

Při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu a taktéž při změně stavu, je možné tuto 

skutečnost ohlásit i na Městském úřadu v Roztokách, odbor vnitřních a sociálních věcí, 

evidence obyvatel, kde bude vydáno potvrzení a zrušena platnost ztraceného či odcizeného 

občanského průkazu s tím, že občan je povinen do 15 pracovních dnů podat u pověřeného 

úřadu s rozšířenou působností žádost o vydání nového občanského průkazu. 

 

Matriční doklady, doklad o vzdělání 

 

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, 

ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit 

http://ke.customer.decent.cz/a022/obj/


též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, nestanoví jinak. 

  

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané 

v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan 

získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké 

škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. 

Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí. 

  

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad 

vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu 

městské části Brno-střed, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, 

nestanoví jinak; to neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního 

občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d). 

  

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných 

do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České 

republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné. 

 


