Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - položka 8
při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností /dále jen OÚ ORP/
a převzetí dokladu u stejného OÚ ORP
při podání žádosti u OÚ ORP
a převzetí dokladu u OÚ ORP, který uvedl občan v žádosti
při podání žádosti u OÚ ORP a převzetí dokladu u stejného OÚ ORP
při podání žádosti u OÚ ORP
a převzetí dokladu u OÚ ORP, který uvedl občan v žádosti
při podání žádosti u OÚ ORP a převzetí dokladu u stejného OÚ ORP
při podání žádosti u OÚ ORP
a převzetí dokladu u OÚ ORP, který uvedl občan v žádosti

zdarma
100,- Kč
zdarma
zdarma
100,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
100,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený,
zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v
kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně
provedené zápisy

u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností

100,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo
jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před
uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností

200,- Kč

Vydání občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním
elektronickým čipem
do 30 dnů

občanům starším 15 let
/platnost na 10 let/
občanům starším 70 let
/platnost na 35 let/
občanům mladším 15 let
/platnost na 5 let/

zdarma

Nejdůležitější změny od 1.7.2018 v zákoně č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
a v zákoně č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - položka 8
Vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů
do 15 dnů
s dobou platnosti:

Vydání občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem
do 24 hodin pracovního dne

Vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji a s
kontaktním elektronickým čipem
do 5 pracovních dnů

na 1 měsíc
na 3 měsíce
na 6 měsíců
občanům starším 15 let
/platnost na 10 let/
občanům mladším 15 let
/platnost na 5 let/
občanům starším 15 let
/platnost na 10 let/
občanům mladším 15 let
/platnost na 5 let/

Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu

vydání OP v souvislosti s výkonem volebního práva - u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností /dále jen OÚ ORP/
vydání OP bezprostředně po nabytí státního občanství - u kteréhokoliv OÚ ORP
vydání OP v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydávat OP se
strojově čitelnými údaji - u kteréhokoliv OÚ ORP
vydání OP z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo
na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů - u kteréhokoliv OÚ ORP
při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra
při podání žádosti u obecního úřadu OÚ ORP
a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u OÚ ORP
při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra
při podání žádosti na OÚ ORP
a při převzetí u Ministerstva vnitra
při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra
při podání žádosti u OÚ ORP
a převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla předchozí žádost podána u OÚ ORP
při podání žádosti u OÚ ORP a převzetí dokladu u stejného OÚ ORP
při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra
při podání u OÚ ORP
a při převzetí u Ministerstva vnitra
při podání žádosti u OÚ ORP a převzetí dokladu u stejného OÚ ORP

zdarma
100,- Kč
zdarma
zdarma
1000,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
300,- Kč
100,- Kč

V žádosti o vydání OP může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí OP.
BOK, IOK a DOK je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi; kódy lze po dobu platnosti změnit u kteréhokoliv OÚ ORP nebo dálkově s využitím zvláštní elektronické aplikace
BOK, IOK a DOK nezadává: a) občan mladší 15 let; b) občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP; c) občan, kterému brání zadat kód překážka těžko
překonatelná
Bezpečnostní osobní kód /dále jen BOK/ slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti. Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání BOK se další možnost autentizace
držitele zablokuje. Odblokování funkce autentizace držitele provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele.
Identifikační osobní kód /dále jen IOK/ slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele uvedeným v § 3
odst. 2 písm. d) bodě 3 zák. č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání IOK se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. Odblokování přístupu
k identifikačnímu certifikátu držitel může provést zadáním deblokačního osobního kódu.
Deblokační osobní kód /dále jen DOK/ slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu. Po desátém chybném po sobě jdoucím zadání DOK se přístup k identifikačnímu certifikátu
zablokuje. Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele zadáním nového IOK
a nového DOK držitelem.

