Informace na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

1. Výběr správních poplatků
Bez výběru správního poplatku:
a) držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem vydaným před 1. 7. 2018 žádá o výměnu
občanského průkazu (platí i pro doklady vydávané ve zkrácených lhůtách)
b) držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, jehož platnost je
delší než 10 let
Dělení správního poplatku:
V případě, že občan podá žádost o vydání občanského průkazu nebo
cestovního pasu do 24 hodin u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
vybere obecní úřad poměrnou část správního poplatku a druhou část vybere
Ministerstvo vnitra při převzetí. To samé platí i u dokladů vydávaných do 5
pracovních dnů za předpokladu, že občan podal žádost u obecního úřadu
‚a v žádosti uvedl, že si přeje převzít dokladu u Ministerstva vnitra.
OP do 24 hodin – občan starší 15 let
OP do 24 hodin – občan mladší 15 let

ORP 500 Kč MV 500 Kč
ORP 250 Kč MV 250 Kč

CD do 24 hodin – občan starší 15 let
CD do 24 hodin – občan mladší 15 let

ORP 4 000 Kč MV 2 000 Kč
ORP 1 500 Kč MV 500 Kč

OP do 5 pracovních dnů – občan starší 15 let
OP do 5 pracovních dnů – občan mladší 15 let

ORP 250 Kč MV 250 Kč
ORP 200 Kč MV 100 Kč

CD do 5 pracovních dnů – občan starší 15 let
CD do 5 pracovních dnů – občan mladší 15 let

ORP 2 000 Kč MV 1 000 Kč
ORP 500 Kč MV 500 Kč

2. Počítání lhůty pro vydání osobního dokladu ve lhůtě do 5 pracovních
dnů
Podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu, pokud je provedení určitého
úkonu v řízení vázáno na lhůtu, nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy došlo
ke skutečnosti určující počátek lhůty, to znamená, že se nezapočítává den
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podání žádosti. Lhůta pro vydání začíná běžet následující den. Pokud byla
žádost podána v pondělní, cestovní pas (občanský průkaz) má být vyhotoven
do následujícího pondělí.
3. Podání žádosti o osobní doklad ve zkrácené lhůtě
Podat žádost o osobní doklad do 24 hodin lze u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra. Převzetí je
možné pouze u Ministerstva vnitra.
Podat žádost o osobní doklad do 5 pracovních dnů lze u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.
Převzetí je možné pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
u kterého byla podána žádost o osobní doklad, nebo u Ministerstva vnitra.
V případě podání žádosti u Ministerstva vnitra není doklad vyráběn
přednostně, doklady jsou vyráběny tak, jak jsou dokončeny žádosti na
jednotlivých pracovištích obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo
Ministerstvu vnitra.
4. Vydání CD a OP občanovi mladšímu 15 let na žádost poručníka
Na základě podnětů Ministerstvo vnitra opětovně oslovilo Ministerstvo
spravedlnosti ohledně možnosti vydání osobních dokladů na žádost
poručníka. Ministerstvo spravedlnosti zaujmulo stanovisko, že poručník je
oprávněn k podání žádosti za občana mladšího 15 let s tím, že podání žádosti
považuje za běžnou záležitost, tj. poručník nepotřebuje souhlas soudu.
5. Pořízení podpisu při podání žádosti
Okamžik vytištění žádosti a pořízení podpisu je závislý na typu
podpisového tabletu.
Starší typ tabletu: podpis se pořizuje po vytištění žádosti s tím, že je žádost
přiložena tablet a občan se podepíše.
Novější typ tabletu: podpis se pořizuje před vytištěním žádosti na podpisovém
tabletu.
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V případě, že nelze podpis pořídit, musí být uveden důvod, proč nebyl
pořízen. Doporučujeme následující důvody:
a) nízký věk
b) překážka zdravotního stavu
c) ostatní překážky
6. Pořízení podpisu při předání dokladu
Podpis se pořizuje prostřednictvím podpisového tabletu, kdy se občan
podepíše přímo na tabletu (novější typ tabletu), nebo se občan podepíše na
žádost nebo list papíru, který je přiložen na podpisový tablet (list papíru se po
pořízení podpisu předá občanovi).
Při offline výjezdu se podpis pořizuje tak, že se digitalizuje fotoaparátem
a následně se nahrává do systému CDBP, který jej následně uloží do
agendového informačního systému evidence občanských průkazů.
V případě předání dokladu pro občana mladšího 15 let je podpis k
převzetí dokladu vyžadován od zákonného zástupce nebo jiné oprávněné
osoby stanovené v zákoně o občanských průkazech nebo v zákoně o
cestovních dokladech, nikoli od občana mladšího 15 let.
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