Vydání občanského průkazu
Podání žádosti o OP, převzetí vyhotoveného OP.
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech k 1.1.2012 dochází při jejich
vyřizování u Magistrátu města Prostějova k těmto změnám:
Žádost o občanský průkaz se bude podávat i vyzvedávat vyhotovený občanský průkaz,
nahlášení ztráty, odcizení, poškození a zničení občanského průkazu v budově Magistrátu
města Prostějova, Školní 4 (přízemí)
tel. 582 329 430,431,432,433,434,780,781,783,
-Občanský průkaz je povinen mít občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na
území ČR. -Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. O jeho
vydání požádá soudem ustanovený opatrovník (dále jen "opatrovník") nebo jiný zákonný
zástupce.
-Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá
trvalý pobyt na území České republiky.
-Občanský průkaz lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního
občanství.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

(1)Požádat o vydání občanského průkazu
(2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona
328/1999 Sb. může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského
průkazu podána, vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci
obyvatel, v evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému
evidence cestovních dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti
se současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční
podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít
digitální fotografii pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána
prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“). Současně s
digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana,
včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání
občanského průkazu. Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání
občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie
zlikvidována. Při pořízení podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo
fotografem platí obdobně požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu
občana, popřípadě jeho podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud
digitalizovaná podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů
nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny,
neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup
požádá. Lze-li postupovat podle věty deváté, žádost lze podat místně příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném

ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Není-li žádost v elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky občana, musí
být podepsána uznávaným elektronickým podpisem občana.

(3) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) zákona 328/1999
Sb. může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K tiskopisu
žádosti zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá 2
fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující
občana v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s
tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě
minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení,
stanovené prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z
náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí
zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být
podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán.

(4) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce.
Místo zákonného zástupce může podat žádost 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 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. 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. O vydání občanského průkazu za
občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování
občana bylo schváleno soudem.

(5) 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, popřípadě
jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského
průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona 328/1999 Sb., 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.

Informace pro imobilní občany: Magistrátu města Prostějova bude mít k dispozici speciální
mobilní zařízení, se kterým bude zajišťovat veškerou agendu občanských průkazů pro občany,
kteří se ze závažných zdravotních důvodů nemohou dostavit na úřad. Toto zařízení bude
zajišťovat veškerou agendu občanských průkazů, včetně pořízení fotografie.
Tel. kontakt: 582 329 778,

Podmínky a postup řešení:

(1) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává
žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem
anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným
způsobem.
(2) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána, při
zpracování žádosti rozpory s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v
evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, vyzve občana, aby sporné
údaje doložil. Žádá-li občan o vydání občanského průkazu podle § 2 odst. 2 písm. a) a
b) zákona 328/1999 Sb., vytiskne se zpracovaná žádost s podobou občana a jeho podpisem,
která se předloží občanovi, jenž svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost; to neplatí,
pokud byla žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručena v elektronické
podobě.
(3) Podpisem občana se pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou občana
provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení. Podpis se
nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato
skutečnost se uvede na žádosti.
(4) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona 328/1999 Sb. se vyhotoví do 30
dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz
podle § 2 odst. 2 písm. c)zákona 328/1999 Sb. "blesk" vydá obecní úřad obce s rozšířenou
působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním žádosti o vydání občanského průkazu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:


provozní hodiny
Po, St - 7,00 - 17,00
Út, Čt - 7,00-16,00
Pá 7,00-14,00
o Ing. Gabriela Kafková
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 108
o Eva Adamová
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 129
o Ilona Buriánková
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 115
o Ing. Petra Galetková
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 108
o Anna Grulichová
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 115
o Jana Chytilová
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 108

o
o
o
o
o
o

Jana Ilgnerová
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 115
Blanka Langerová
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 115
Jana Marková
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 115
Dagmar Mezlová
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 115
Jolana Šebestíková
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 115
Žaneta Urbanovská
budova Školní 4 -> patro přízemí -> dveře 108

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Vydání prvního občanského průkazu
(1) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit,
a) rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b) 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 anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
c) doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknouli důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu
takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost
o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu
příslušného k jeho vydání .
(2) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po
nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky
trvalý pobyt, je třeba předložit
a) rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu
bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
b) 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 anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
c) doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.
(3) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním
úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání
občanského průkazu, je třeba předložit
a) rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b) rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům,
c) 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 anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka,
doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad
o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby,
předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

(4) K žádosti o vydání prvního občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k
právním úkonům je třeba předložit
a) rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
b) rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
c) 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 anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
d) občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka,
doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad
o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby,
předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
Vydání nového občanského průkazu
(1) 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 je povinen předložit rodný list.
(2) Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost
a předložit
a) potvrzení o občanském průkazu,
b) 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.







Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále,
ověřeném opise nebo ověřené kopii.
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 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.
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, - to neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně
po nabytí státního občanství .

Formuláře:




Tiskopisy žádostí (dodávané Ministerstvem vnitra České republiky) jsou k dispozici
na Magistrátu města Prostějova, oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a
cestovních dokladů, Školní 4, Prostějov, přízemí
Informační systém evidence občanských průkazů
letak op (velikost: 588.49 KB, typ: .gif)




Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
vydani prvniho obcanskeho prukazu (velikost: 937.48 KB, typ: .pdf)
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
zadost vydani obcanskeho prukazu bez strojove citelnych udaju (velikost: 388.53
KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:
a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem Kč 500
b) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc Kč 100
c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce Kč
100
d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let Kč 50
e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky Kč 100
f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený,
ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 100
g) Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu Kč 100
h) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo
vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před
uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu Kč 200
ch) Převzetí OP u obecního úřadu OsRP, který občan uvedl v žádosti Kč 100

Lhůty pro vyřízení:
Občanský průkaz
a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, se vydá
do 30 dnů ode dne podání žádosti
b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, se vydá do 30 dnů ode dne podání žádosti.
c) „blesk“ vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

