OZNÁMENÍ O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH
Poučení: Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o občanských průkazech“) platnost občanského průkazu (dále jen
„OP“) skončí ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení. Oznamovatel je povinen dle § 14 odst. 1
písm. d) zákona o občanských průkazech požádat o vydání nového občanského průkazu
do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení jeho platnosti. V případě, že nepožádá
o vydání nového OP v zákonném termínu nebo poruší povinnost chránit OP s přihlédnutím ke všem
okolnostem a poměrům před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, může být uložena
pokuta až do 10 000 Kč (§ 16a odst. 3 zákona o občanských průkazech).
Každý, kdo nalezne cizí OP, je povinen dle § 15 odst. 1 zákona o občanských průkazech jej neprodleně
odevzdat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo
policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého OP, jestliže OP nalezne
nebo získá zpět jinak. V případě, kdy nalezený OP občan neodevzdá a bude se jím nadále
prokazovat, může mu být za tento přestupek uložena pokuta do 15 000 Kč (§ 16a odst. 3 zákona
o občanských průkazech).
Sankce za porušení výše uvedených povinností jsou ukládány zpravidla pokutou uloženou příkazem na
místě již při řízení o žádosti o nový OP; při oznámení přestupku na úseku OP jinými orgány (např. Policií
ČR) je s občanem vedeno přestupkové řízení.
Při vydání nového OP za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující
neoprávněně provedené zápisy se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč (Položka 8 Sazebníku zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Po seznámení s poučením, kterému rozumím a beru jej na vědomí, oznamuji:
ztrátu*

odcizení*

poškození*

zničení*

zneužití*

OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Číslo OP:

vydal:

Příjmení:

dne:

platnost do:

Jméno:

Rodné číslo:

Datum a místo narození:

Trvalé bydliště:
Vyjádření držitele občanského průkazu:
(Uveďte místo, přesnou dobu, jakým způsobem k hlášené události došlo.)
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
V Novém Městě nad Metují dne: ............................................ Podpis občana: .........................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Záznamy úřadu
Vydáno potvrzení o OP č.: ..................... dne: .......................... platnost do: ...........................................
Vyřízení přestupku na místě:

domluvou* -

blokovou pokutovou* (ve výši ..........................................)

Vydán nový OP č.: ................................. dne: .......................... platnost do: ...........................................
Podpis a razítko oprávněné úřední osoby:

* nehodící se škrtněte nebo vyberte jednu z možností zakroužkováním

2019

