
VYDÁVÁNÍ OP (STAV K 1. 1. 2012)  Pro obce LK vypracoval správní odbor KÚ LK - oddělení matrik a státního občanství.    

TYP DOKLADU 
DOBA 

PLATNOSTI 
OP

PRO VĚKOVÉ ROZMEZÍ
OBČANŮ

SPRÁVNÍ POPLATEK
(zákon č. 634/2004 Sb., o spr. 

poplatcích)

KDO MŮŽE PODAT ŽÁDOST KAM SE OBRÁTIT 
SE ŽÁDOSTÍ

PŘEVZETÍ OBČANSKÉHO 
PRŮKAZU

5 let
Do 15 let občana

(nepovinný doklad)
50,- Kč

OP
SE STROJOVĚ
ČITELNÝMI
ÚDAJI

10 let

U občanů starších 15 let

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.

Vydání prvního  OP:  

Bez poplatku.

Vydání nového OP:
Se strojově čitelnými údaji za průkaz 
poškozený, zničený, ztracený,
odcizený nebo za průkaz obsahující 
neoprávněně provedené zápisy:                                   

100,- Kč

Předmětem poplatku není: Vydání 
nového OP, je-li vydáván z důvodu 
provedení změn povinných údajů 
nebo zápisu nepovinných údajů 
na žádost občana.

5 let
Do 15 let občana

OP 
SE  STROJOVĚ 
ČITELNÝMI
ÚDAJI A 
S KONTAKTNÍM 
ELEKTRONICKÝM 
ČIPEM1

10 let U občanů starších 15 let

Správní poplatek se vybere vždy
bez ohledu na věk občana a důvod 
vydání občanského průkazu.

                         500,- Kč

Požádat o vydání OP se strojově 
čitelnými údaji a o OP se 
strojově čitelnými údaji a 
s kontaktním elektronickým 
čipem může občan u 
kteréhokoliv obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností.

Důvod vydání OP bez strojově 
čitelných údajů

6 měsíců

Došlo-li k technické závadě na zařízení 
zabezpečujícím zpracování a přenos 
dat nebo na výrobní technologii 
trvající déle než 7 kalendářních dnů, 
nebo

v důsledku katastrofy nebo jiné 
mimořádné události nelze vydávat OP 
se strojově čitelnými údaji.

Bez poplatku.

3 měsíce
V případě, kdy občan požádá o vydání 
OP bezprostředně po nabytí státního 
občanství ČR.

100,- Kč

V souvislosti s výkonem volebního 
práva 

Bez poplatku.

OP 
BEZ 
STROJOVĚ 
ČITELNÝCH
ÚDAJŮ

1 měsíc
nebo z důvodu ztráty, odcizení, 
poškození nebo zničení OP na žádost 
občana.

100,- Kč

Za občana mladšího 15 let žádá o 
vydání OP jeho zákonný zástupce. 
Místo zákonného zástupce může 
podat žádost pěstoun, osoba, které 
byl občan mladší 15 let svěřen do 
výchovy, nebo ředitel zařízení pro 
výkon ústavní výchovy anebo 
zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, která pečují na 
základě soudního rozhodnutí o 
občana mladšího 15 let; tyto osoby 
připojují k žádosti souhlas 
zákonného zástupce s jeho úředně 
ověřeným podpisem. Úředně 
ověřený podpis se nevyžaduje, 
jestliže zákonný zástupce vyjádřil 
svůj souhlas a žádost podepíše před 
obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností, u něhož se žádost 
podává. Souhlas zákonného zástupce 
se nevyžaduje, pokud je jeho 
opatření spojeno s překážkou těžko 
překonatelnou. 

Občan po dovršení 15 let jeho věku.

Za občana, který je zbaven 
způsobilosti k právním úkonům nebo 
jehož způsobilost k právním úkonům 
je omezena tak, že není způsobilý 
požádat o vydání OP, podává žádost 
opatrovník nebo jiný zákonný 
zástupce, pokud mu nebyl opatrovník 
ustanoven.

Žádost a doklady potřebné pro 
vydání OP bez strojově čitelných 
údajů může za občana předložit jiná 
osoba (nemusí se prokazovat plnou 
mocí).

Jde-li o vydání OP se strojově 
čitelnými údaji a o vydání OP se 
strojově čitelnými údaji a 
s kontaktním el. čipem, může jiná 
osoba předložit žádost a doklady jen 
pokud obecní úřad obce s rozšířenou 
působností nepořizuje při zpracování 
žádosti digitalizovanou podobu 
občana a jeho podpisu.

Požádat o vydání OP bez 
strojově čitelných údajů může 
občan u obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností:
a) v jehož obvodu je hlášen k 
trvalému pobytu,

b) příslušného podle místa 
posledního trvalého pobytu na 
území České republiky, nemá-li 
občan trvalý pobyt na území 
České republiky,

c) u Magistrátu města Brna, 
neměl-li občan trvalý pobyt na 
území České republiky nebo jej 
nelze zjistit.

K tiskopisu žádosti občan 
předkládá 2 fotografie o rozměru 
35 mm x 45 mm odpovídající 
současné podobě občana.

Občan je povinen převzít vyhotovený 
OP osobně. Po prokázání totožnosti 
zkontroluje správnost osobních údajů 
uvedených v OP, ověří funkčnost a 
kapacitu kontaktního elektronického 
čipu, pokud jej OP obsahuje, zvolí 
bezpečnostní osobní kód a potvrdí 
svým podpisem na žádosti převzetí 
OP. Podpis se nevyžaduje, pokud 
občanovi v jeho provedení brání 
těžko překonatelná překážka; tato 
skutečnost se uvede v žádosti o 
vydání OP.

Za občana mladšího 15 let přebírá 
OP zákonný zástupce, místo 
zákonného zástupce OP přebírá 
pěstoun, osoba, které byl občan 
svěřen do výchovy, nebo ředitel 
zařízení pro výkon ústavní výchovy 
anebo zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, která pečují o 
občana na základě soudního 
rozhodnutí. 
Za občana, kterému byla 
rozhodnutím soudu omezena 
způsobilost k právním úkonům tak, 
že není způsobilý požádat o vydání 
občanského průkazu, přebírá a 
převzetí OP svým podpisem 
potvrzuje opatrovník nebo jiný 
zákonný zástupce jen v případě, že o 
jeho vydání požádal. Za občana, 
který byl rozhodnutím soudu zbaven 
způsobilosti k právním úkonům, 
přebírá a převzetí OP podepisuje 
opatrovník nebo jiný zákonný 
zástupce.

OP se strojově čitelnými údaji a OP 
se strojově čitelnými údaji a 
s kontaktním el. čipem lze převzít u 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, který občan uvedl 
v žádosti. Jinak je povinen OP 
převzít u příslušného obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností.

OP bez strojově čitelných údajů lze 
převzít u obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností podle místa 
trvalého pobytu.

1Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v OP není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu. Skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.




