
Vydání občanského průkazu – výměna 
 
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, je povinen předložit: 

1. vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, 
 
2. 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm 

(odpovídající současné podobě občana, zobrazuje jen 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  
zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy, pozadí bílé až 
světlemodré barvy), 

3. dosavadní občanský průkaz, 
 
4. 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. 

 
Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit: 

-  rodný list nebo rodný a křestní list, 
- doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném 

dokladu, 
- potvrzení o občanském průkazu ( toto potvrzení je občanovi vydáno při zadržení 

neplatného občanského průkazu nebo při nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo 
zničení občanského průkazu). 

 
Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého 
údaje zapisovaného do občanského průkazu, je občan povinen předložit též doklad o této 
změně nebo doklad potvrzující nový údaj: 
 

změna TP  - potvrzení o změně TP, 
 
sňatek   - oddací list a potvrzení o změně rodinného stavu, 
 
zapsání titulu  - diplom, 
 
rozvod - pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu s vyznačením nabytí 

právní moci, 
 
ovdovění  - úmrtní list partnera, 
 
zapsání dítěte 
do nabytí zletilosti - rodný list. 

 
Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený 
nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu 
na žádost občana  z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného 
osobního důvodu občana s vybírá správní poplatek 100,-Kč. 
 
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. 
 
Žádost o vydání občanského průkazu nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak 
znehodnocená! 


