
Žádost o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů je 
nutné předložit současně se žádostí o vydání občanské- 
ho průkazu se strojově čitelnými údaji. 

Při ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu se 
stává tento občanský průkaz neplatným! 
I v případě, že ztracený nebo odcizený občanský průkaz 
bude nalezen, je nutné ho odevzdat a požádat o vydání 
nového. 

Ano, občanský průkaz je připravený k převzetí po celou 
dobu jeho platnosti. Je ovšem vhodné tuto skutečnost 
oznámit již při podání žádosti (pokud o ní víte), aby Vás 
úřad zbytečně nepředvolával k převzetí dokladu. 

• O občanský průkaz jsem požádal místo nemocné 
  manželky. Mohu ho za ní také vyzvednout, když se sama 
  nemůže dostavit? 
  Ne, toto zákon neumožňuje. Při podání žádosti ovšem 
  můžete požádat úřad o doručení občanského průkazu 
  domů. Toto se však týká pouze těžce nemocných nebo 
  nemohoucích. 
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Nejčastější dotazy 

• S rodinou jsme se přestěhovali. Stačí, pokud si jenom 
  necháme vyměnit občanské průkazy s uvedením nové 
  adresy? 
  Ne, pro výměnu občanského průkazu z důvodu změny 
  trvalého bydliště nestačí pouze se fyzicky přestěhovat. 
  Je nutné nejprve provést změnu na ohlašovně v místě 
  nového trvalého pobytu. 

Kontakt: 
Magistrát města Liberce, odbor správní, oddělení dokladů 
a evidence obyvatel, 
nová budova MML, Frýdlantská 183, 460 59 Liberec 1, 
přepážková pracoviště. 
Tel.: 485 243 713 
Aktuální telefonní seznam na: www.liberec.cz – kontakty. 

• Mám v občanském průkazu uvedený stav, který 
  nesouhlasí se skutečností. Všechny ostatní údaje jsou 
  ale v pořádku. Musím si nechat OP vyměnit? 
  Ano, stav je jedním z povinných údajů občanského 
  průkazu a při změně je nutné požádat o vydání nového 
  dokladu. 

• Narodila se nám dcera. Musíme si vyměnit občanské 
  průkazy a nechat do nich dceru zapsat? 
  Ne, děti patří do nepovinných údajů a záleží jen na Vás, 
  zda-li chcete mít dítě v občanském průkazu uvedeno. 

• Oženil jsem se a budu si měnit občanský průkaz 
  z důvodu změny stavu. Pokud budu chtít zároveň do 
  občanského průkazu zapsat manželku a dítě, budu 
  platit poplatek za zápis nepovinných údajů? 
  Ne, pokud žádáte o vydání občanského průkazu 
  z důvodu změny jak povinného, tak i nepovinného 
  údaje, správní poplatek se nevybírá. 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 

pondělí a středa 
úterý a čtvrtek 
pátek 
sobota 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 
8.00–12.00 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, 
kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost 
uzavřeny. 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

• Zažádal jsem si o občanský průkaz, ovšem v době 
  vyhotovení budu delší dobu v zahraničí. Mohu si 
  občanský průkaz vyzvednout, až se vrátím? Letáky jsou k dispozici ke stažení na 

www.liberec.cz 



 

Občanský průkaz (dále jen OP) vydává obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, v jehož obvodu je občan hlášen 
k trvalému pobytu. Žádost však může občan předložit 
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působ- 
ností nebo obecního úřadu pověřeného vedením matrik. 

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 úko- 
nům byla rozhodnutím soudu omezena. 

Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako 
zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na po- 
zemky. 

Občanský průkaz se vyhotoví občanovi do 30 dnů. 

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být 
předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené ko- 
pii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit 
též jejich ověřený překlad do českého jazyka. 

K vydání OP se strojově čitelnou zónou je občan 
povinen předložit: 
• vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu 
• 1 fotografii odpovídající současné podobě (rozměr 
   35 x 45 mm), zobrazovaná osoba musí mít neutrální 
   výraz (bez úsměvu) a zavřená ústa, oči musí být 
   otevřené a nesmí být překryté vlasy 
• dosavadní občanský průkaz 
• případně další doklady osvědčující skutečnosti 
   zapisované do občanského průkazu na žádost občana 

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského 
průkazu jeho zákonný zástupce, nejdříve 60 dnů před do- 
vršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den 
dovršení 15 let jeho věku. 

K výměně občanského průkazu z důvodu změny 
povinného údaje (stav, trvalý pobyt atp.) je občan 
povinen předložit: 
• občanský průkaz 
• 1 fotografii (rozměr 35 x 45 mm) 
• doklad osvědčující změnu (oddací list, rozsudek 
  o rozvodu s vyznačeným nabytím právní moci, 
  potvrzení o změně trvalého pobytu atp.) 

• Vydání nového občanského průkazu za průkaz 
  poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za 
  průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 
  – 100 Kč. 
• Za vystavení občanského průkazu bez strojově 
  čitelných údajů – 100 Kč. 

Převzetí občanského průkazu 

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Vy- 
hotovený občanský průkaz si může občan osobně pře- 
vzít na úřadě pověřeném vedením matrik nebo u obec- 
ního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl 
v žádosti. Jinak je povinen si převzít OP na obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný 
k jeho vydání (tzn. tam, kde má vedený údaj o místu tr- 
valého pobytu). 

Občanský průkaz je nutné vyměnit do 15 pracovních dnů 
po změně povinného údaje. 

K výměně občanského průkazu z důvodu změny 
nepovinného údaje (titul, manžel/ka, dítě) je 
občan povinen předložit: 
• občanský průkaz 
• 1 fotografii (rozměr 35 x 45 mm) 
• doklad osvědčující změnu (diplom, oddací list, rodný 
  list dítěte) 

Ztráta, odcizení, poškození 
nebo zneužití občanského průkazu 

Dojde-li ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zneužití OP, 
je občan povinen ohlásit tuto skutečnost kterémukoliv 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo 
matričnímu úřadu. V případě odcizení občanského 
průkazu je možné učinit ohlášení také u policie. 

K vydání OP bez strojově čitelné zóny s dobou 
platnosti 1 měsíc v případě ztráty, odcizení, 
poškození nebo zničení: 
• vyplněnou žádost o občanský průkaz se strojově 
   čitelnými údaji 
• vyplněnou žádost o občanský průkaz bez strojově 
   čitelných údajů (obě žádosti musí být podány 
   současně!) 
• 3 fotografie odpovídající současné podobě (rozměr 
   35 x 45 mm) 
• rodný list nebo rodný a křestní list 
• případně další doklady osvědčující skutečnosti, 
   zapisované do občanského průkazu na žádost 
   občana 

Doba platnosti občanského průkazu 
při jeho vydání 

• 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let 
• 10 let u občanů starších 20 let 
• 1 měsíc u občanských průkazů bez strojově čitelných 
  údajů vystavených do doby vyhotovení občanského 
  průkazu se strojově čitelnými údaji 

K vydání 1. OP se strojově čitelnou zónou – po 
dovršení věku 15 let je občan povinen předložit: 
• vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu 
• rodný list 
• 1 fotografii odpovídající současné podobě (rozměr 
   35 x 45 mm) 
• osvědčení o státním občanství (vydává matrika 
   příslušného krajského úřadu, osvědčení lze nahradit 
   platným cestovním pasem ČR) 
• případně další doklady osvědčující skutečnosti 
   zapisované do občanského průkazu na žádost občana 

Správní poplatky 

• Za změnu nebo doplnění povinných údajů – bez 
  poplatku. 
• Za změnu nebo doplnění nepovinných údajů – 100 Kč. 
  Za zápis nepovinných údajů se vybírá správní poplatek, 
  jen pokud je zápis těchto údajů důvodem výměny 
  občanského průkazu. 


