Vydání občanského průkazu
Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České
republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu
omezena.
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.

Vydání občanského průkazu
Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je občan
hlášen k trvalému pobytu. Pro občany obce Jakubčovice nad Odrou je pověřenám úřadem MěÚ
Odry.
Žádost o doklady může občan osobně předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo matričního úřadu.
Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení řádně vyplněné žádosti
a potřebných dokladů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30
dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
postoupena.

Doba platnosti občanského průkazu
Doba platnosti občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji) je při jeho vydání

a) 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let,
b) 10 let u občanů starších 20 let.
Převzetí občanského průkazu
Občanský průkaz může občan převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Jeho převzetí potvrdí svým podpisem na
žádosti.
Za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům, přebírá a
převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník jen v případě, že o jeho vydání požádal.
Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a převzetí
občanského průkazu podepisuje opatrovník.

Povinnosti občana
1. Občan je povinen:
a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením,
zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
b) ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo
matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené pod písmenem a); v případě odcizení
občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
c) požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
- po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvod
 uplynutí doby v něm uvedené,



ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,








pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského
průkazu rozhodne o skončení jeho platnosti jestliže občanský průkaz je poškozen
tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné, nebo je porušena jeho celistvost;
občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje nebo u
občana došlo k podstatné změně podoby.
po obdržení oddacího listu
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
po obdržení úmrtního listu manžela,

po nabytí právní moci rozhodnutí , kterým bylo změněno jména, popřípadě jména,
příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci
rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost
k právním úkonům, nebo
 po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu
pobytu.
d) odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže
ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáni,
že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně,
e) při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností nebo matričnímu úřadu dosavadní občanský průkaz, potvrzení
o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně
údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud mu byly vydány.
f) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa
jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského
průkazu.
2. Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že
není způsobilý plnit povinnosti podle odstavce 1, přecházejí tyto povinnosti na opatrovníka. Máli občan, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, občanský průkaz, přecházejí na
opatrovníka povinnosti podle odstavce 1 s výjimkou v písmenu c); opatrovník má současně
povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz občana.

Povinnosti dalších osob
1) Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o
změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského
průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který
ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz
nalezne nebo jej získá zpět jinak.
2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za
mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.
Opatrovník je povinen odevzdat občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven
způsobilosti k právním úkonům, do 15 dnů ode dne, kdy usnesení soudu o jeho jmenování nabylo
právní moci, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, nebo
matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu občana.

Vydání prvního občanského průkazu
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.
Zákonný zástupce občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po
dovršení 15 let věku je povinen předložit:
a) rodný list občana,
b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm
(odpovídající současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou
obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí
s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, pozadí bílé až světlemodré barvy),
c) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu
zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných
v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel
nebo v evidenci občanských průkazů,
d) současně je povinen dokladem o státním občanství prokázat státní občanství občana.
Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině
nebo po nabytí státního občanství, je povinen předložit:
a) rodný list nebo rodný a křestní list,
b) 1 fotografii
c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
d) doklad o státním občanství
e) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
f) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nich se do občanského průkazu zapisují
údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích
uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo
v evidenci občanských průkazů.
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
Žádost o vydání občanského průkazu nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená!

Vydání občanského průkazu - výměna
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, je povinen předložit:
a) vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
b) 1 fotografii,
(Fotografie musí mít tyto vlastnosti: Rozměry 35 x 45 mm, odpovídat současné podobě
občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k
bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou
nevidomých a bez pokrývky hlavy. Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký
povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální
výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Pozadí bílé nebo
světle modré barvy).

c) dosavadní občanský průkaz*,
d) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují
údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích
uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo
v evidenci občanských průkazů.

*Nemůže-li občan předložit dosavadní platný občanský průkaz, je povinen předložit:
 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 zadržení
neplatného občanského průkazu nebo při nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo
zničení občanského průkazu).
Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého údaje
zapisovaného do občanského průkazu, je občan povinen předložit též doklad o této změně nebo
doklad potvrzující nový údaj:
změna TP
sňatek
zapsání titulu
rozvod
ovdovění
zapsání dítěte
do nabytí zletilosti

- potvrzení o změně TP,
- oddací list a potvrzení o změně rodinného stavu,
- diplom,
- rozhodnutí soudu o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci,
- úmrtní list partnera,
- rodný list.

Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za
průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost
občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu
občana se vybírá správní poplatek 100,- Kč.
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
Žádost o vydání občanského průkazu nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak
znehodnocená!

