
PLATNOST OD 1.7.2018 
OBČANSKÉ PRŮKAZY 
co je třeba mít s sebou pro kladné vyřízení žádosti: 
FOTOGRAFIE ani ŽÁDOST SE NEPŘEDKLÁDÁ!!!!!!!! 
(nepřehlédněte poznámku na konci dokumentu) 

 
Žádost o vydání OP osobě mladší 15 let (přítomnost dítěte je nutná) 
- rodný list občana, jemuž má být doklad vydán (originál nebo úředně ověřená kopie) 
- podléhá zaplacení správního poplatku 50 Kč 
Žádost podává zákonný zástupce občana. Místo zákonného zástupce žádost může 
podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, 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 k 
žádosti připojují souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným 
podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce bude 
přítomen podání žádosti. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho 
opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je 
omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost 
opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. 
Žádost o vydání OP osobě při dovršení 15 let (přítomnost zákonného zástupce není 
nutná) 
- rodný list občana, jemuž má být doklad vydán (originál nebo úředně ověřená kopie) 
Žádost o nový OP – skončení platnosti, změna pobytu nebo rodinného stavu 
- dosavadní občanský průkaz; v případě, že platnost OP již skončila, je občan povinen 
prokázat totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní 
pas, řidičský průkaz, matriční doklad) 
Žádost o vydání OP z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití 
- občan prokáže svoji totožnost dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, 
řidičský průkaz, matriční doklad) 
- potvrzení o občanském průkazu (pokud bylo odcizení hlášeno Policii ČR) 
- správní poplatek 100 Kč 
 Žádost o vydání OP z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti 
- platný občanský průkaz 
- originál vysokoškolského diplomu nebo jeho ověřená kopie 
- správní poplatek 200 Kč 
Žádost o vydání OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před 
uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 
- platný občanský průkaz 
- správní poplatek 200 Kč 
O vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen 
domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.  
Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i 
jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí. Údaje této osoby v rozsahu jméno, 
příjmení, datum narození a místo narození se zapisují na žádost. 
Jiná osoba může žádost a doklady předložit pouze za předpokladu, že při zpravování 
žádosti není nutné pořídit digitalizovanou podobu a podpis občana (držitele dokladu).   
 
Vydání potvrzení o trvalém pobytu, stavu apod. – výpis z informačního systému 
- platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
- správní poplatek 50 Kč za stránku i započatou 
 
 



Poznámka: 
Kompletní informace k vyřízení záležitostí na přepážce občanských průkazů lze najít na 
internetových stránkách města České Budějovice v sekci Bludný kámen: http://www.c-
budejovice.cz/obcanske-prukazy-od-112016 


