ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Vyřízení občanského průkazu

Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan ČR:
a.) který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi:
a.) mladšímu 15 let,
b.) který nemá trvalý pobyt na území ČR
c.) občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
(podat žádost apod.)

a.) občan starší 15 let
b.) zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník, pěstoun, kterému
byl občan svěřen do péče – za občana mladšího 15 let
c.) opatrovník nebo člen domácnosti na základě oprávnění
orgánem veřejné moci

Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

a) městský úřad Šternberk, Opavská 1, správní oddělení,
občanské průkazy, 1. patro, přepážka č. 5
Marta Soldánová, tel. 585 086 546
Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Út, Čt: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00 se lze objednat přes rezervační
systém: zde
b) nebo u kteréhokoliv pověřeného úřadu v české republice
c) u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4, metro
C – stanice „ Pražského povstání“
d) pověřený zastupitelský úřad

Jaké doklady a dokumenty jsou
k vyřízení potřeba

Rodný list, dosavadní platný občanský průkaz, cestovní pas, popř. další
doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění rozporu
v informačním systému.

Formuláře

Občanský průkaz - žádost je pořízena a vytištěna přímo v kanceláři
občanských průkazů, kde je občan i vyfotografován. Občan předloží
pouze potřebné doklady.
Dočasný občanský průkaz - žádost o vydání se podává na originálním
tiskopisu, který občan vyplní, spolu s potřebnými doklady.
Tiskopis je k dispozici v kanceláři občanských průkazů.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání občanského průkazu do 24 hodin v pracovních dnech
podání žádosti a vyzvednutí OP na Min. vnitra
1.000,- Kč
podání žádosti u pověřeného úřadu
500,- Kč
a vyzvednutí OP na Min. vnitra
500,-Kč

Občané starší 15 let

Občané mladší 15 let

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
podání žádosti a vyzvednutí OP na Min. vnitra
podání žádosti u pověřené obce
a vyzvednutí OP na Min. vnitra

500,-Kč
250,-Kč
250,-Kč

podání žádosti a vyzvednutí OP u pověřeného úřadu

500,-Kč

vydání občanského průkazu bez trvalého pobytu
vydání OP z důvodu ztráty, odcizení a zničení
převzetí OP u jiné obce s RP

200,-Kč
200,-Kč
100,-Kč

Vydání občanského průkazu do 24 hodin v pracovních dnech
podání žádosti a vyzvednutí OP na Min. vnitra
500,- Kč
podání žádosti u pověřeného úřadu
250,- Kč
a vyzvednutí OP na Min. vnitra
250,-Kč
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
podání žádosti a vyzvednutí OP na Min. vnitra
podání žádosti u pověřeného úřadu
a vyzvednutí OP na Min. vnitra
podání žádosti a vyzvednutí OP u pověř. úřadu

300,-Kč
200,-Kč
100,-Kč
300,-Kč

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě kde požádá, platí
celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání
občanského průkazu u pověřeného úřadu a převezme občanský průkaz u
Ministerstva vnitra, vybírá se část správního poplatku u pověřené obce a
část správního poplatku u MV.
Ve lhůtě 30 dní
Přijetí žádosti o vydání dočasného OP bezprostředně po nabytí státního
občanství ČR
a) osobám, které dosáhly věku 15 let
200,-Kč
b) osobám mladším 15 let
100,-Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přijetí žádosti o vydání OP osobě mladší 15 let

100,-Kč

Přijetí žádosti o vydání OP za OP ztracený, poškozený,
zničený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí
zneužití dat pro elektronické využití OP nebo
obsahující neoprávněně provedené zápisy

200,-Kč

Přijetí žádosti o vydání OP z jiného osobního důvodu
v době delší než půl roku před uplynutím platnosti
dosavadního OP

200,-Kč

Lhůta pro vyřízení občanského průkazu je do 30 dnů.
Kratší lhůta pro vyřízení občanského průkazu
- do 24 hodin - pouze vyzvednutí dokladu u ministerstva vnitra
- do 5 pracovních dnů vyzvednutí u pověřeného úřadu

Elektronická forma vyřízení

Žádost nelze podat elektronicky.

Jaké další činnosti jsou po žadateli
požadovány

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen předložit dosavadní
občanský průkaz. Nemá-li občanský průkaz, předloží rodný list, cestovní
pas nebo jinou veřejnou listinu.

Podle kterého právního předpisu se
postupuje

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.
Vyhláška č. 281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských
průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a
zákona o základních registrech.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se
uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v
případě nedodržení povinností

Opravné prostředky jsou řešeny dle správního řádu.
Nesplněním povinností uvedených v zákoně o občanských průkazech se
občan dopouští přestupku (úmyslně poškodí, zničí, odcizí občanský
průkaz, poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu
držitele dokladu, nepožádá o vydání OP ve lhůtě nebo doklad
nepřevezme.)
Za přestupek na úseku občanských průkazů mu může být uložena
pokuta až do výše 15.000 Kč.

Nejčastější dotazy k životní situaci

Kde je možné si občanský průkaz vyřídit?
Občanský průkaz je možné vyřídit (podat žádost i převzít) na kterémkoliv
pověřeném úřadě v ČR, ve zkrácené lhůtě u Ministerstva vnitra.
V případě, že občan si přeje převzít občanský průkaz na jiném úřadu,
zaplatí správní poplatek 100,- Kč.
Co dělat, když se občan nemůže dostavit na úřad osobně ze závažných
důvodů např. dlouhodobé zdravotní problémy?
Pověřený úřad zabezpečí vydání žádosti o občanský průkaz pomocí offline procesu tzn., vyjede na místo pobytu žadatele a zde pořídí jeho
fotografii, otisky prstů a podpis na žádosti. Po vyhotovení občanského
průkazu zajistí jeho předání žadateli.

Další informace

Doklady, které občan k vyřízení občanského průkazu předkládá, musí být
předloženy v originálu nebo úředně ověřené kopii.
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu je povinen prokázat
svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo
jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným
hodnověrným způsobem.
Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně. K podání
žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu.
.
Občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své
telefonní číslo, datovou schránku nebo e-mail a na uvedený kontakt mu
bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu.

Informace o popisovaném postupu (o
řešení životní situace) je možné získat
také z jiných zdrojů a v jiné formě
Za správnost návodu odpovídá

Ministerstvo vnitra ČR, kterýkoliv pověřený úřad v ČR.

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslava Citovecká

Popis je zpracován podle právního
stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován

06.08.2021

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Odbor vnitřních věcí

06.08.2021

