
Vydání prvního občanského průkazu 
 

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

Zákonný zástupce občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského 
průkazu po dovršení 15 let věku je povinen předložit:  
 

a) rodný list občana, 
 
b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm 
(odpovídající současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu 
s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, 
bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, musí mít neutrální výraz a zavřená 
ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy, pozadí bílé až světlemodré 
barvy), 
 
c) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu 
zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných 
v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence 
obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů, 
 
d) současně je povinen dokladem o státním občanství prokázat státní občanství 
občana. 

 
Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého 

pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství, je povinen předložit: 
 
a) rodný list nebo rodný  křestní list, 
 
b) 1 fotografii 
 
c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném 
dokladu 
 
d) doklad o státním občanství 

 
e) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství, 
 
f) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nich se do občanského průkazu 
zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných 
v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence 
obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů. 

 
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. 
 
Žádost o vydání občanského průkazu nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak 
znehodnocená! 

 


