
 

 

Občanské průkazy a cestovní pasy – nově  

Dnem 1. 7. 2018 nabývá účinnosti novela zákona o občanských průkazech a cestovních 

dokladech a souvisejících zákonů, která přináší novinky ve vydávání těchto dokladů. 

Zejména v oblasti občanských průkazů dochází k významným změnám. 

 

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY  

 

- Od 1. 7. 2018 budou vydávány pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a 

s kontaktním elektronickým čipem, do něhož se zapisuje identifikační certifikát, který 

obsahuje číslo OP a další údaje, které jsou uvedeny na OP / vyjma fotografie a podpisu/. 

 

- Tímto se tedy ukončuje vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji /bez 

kontaktního čipu/ a občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platností 1 

měsíc, které byly vydávány z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení OP 

 

- Občan může požádat o vydání občanského průkazu v klasické lhůtě do 30 dnů, případně 

nově ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo 5 pracovních dnů 

 

- O občanský průkaz vydaný do 24 hodin může občan požádat u kteréhokoliv úřadu obce 

s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra ČR, Praha 4, Na Pankráci 72. Převzít 

tento hotový občanský průkaz však musí pouze na MV ČR .  

 

- O občanský průkaz vydaný do 5 pracovních dnů může občan požádat u kteréhokoliv úřadu 

obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra ČR, Praha 4, Na Pankráci 72. 

Převzít hotový občanský průkaz může u Ministerstva vnitra ČR nebo na úřadu obce 

s rozšířenou působností, u kterého o občanský průkaz požádal. 

 

- Správní poplatky za vydání OP ve zkrácené lhůtě: 

 

Ve lhůtě do 24 hodin    -              občan starší 15 let              1000 Kč 

                                                      občan mladší 15 let              500 Kč 

 

Ve lhůtě do 5 pracovních dnů – občan starší 15 let                500 Kč 

                                                      občan mladší 15 let              300 Kč 

CESTOVNÍ PASY 

 

Rovněž u cestovních pasů dochází ke změně lhůt pro jejich vydání.  

Nově je možno požádat o vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne 

nebo 5 pracovních dnů. 

 

- O cestovní pas vydaný do 24 hodin může občan požádat u kteréhokoliv úřadu obce 

s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra ČR, Praha 4, Na Pankráci 72. Převzít 

hotový cestovní pas však musí  pouze na MV ČR. 

       

- O cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může občan požádat u kteréhokoliv úřadu 

obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra ČR, Praha 4, Na Pankráci 72. 

Převzít hotový cestovní pas pak může převzít na MV ČR nebo na úřadu obce s rozšířenou 

působností, u kterého o cestovní pas požádal. 

 

- Správní poplatky za vydání cestovního pasu: 
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Ve lhůtě do 24 hodin -               občan starší 15 let                 6000 Kč 

                                                    občan mladší 15 let               2000 Kč 

 

Ve lhůtě do 5 pracovních dnů   občan starší 15 let                 3000 Kč 

                                                    občan mladší 15 let               1000 Kč 

U cestovních pasů vydaných ve standartní lhůtě, tj. do 30 dnů zůstává správní poplatek 

stejný, tedy 600 Kč pro občany starší 15 let a 100 Kč pro občany mladší 15 let. 

 

 

Nově při podání žádosti o vydání občanského průkazu i cestovního pasu může žadatel do žádosti 

uvést svůj kontakt, tj. telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, na který mu MV ČR zašle informaci, 

že je jeho doklad připraven k převzetí. 

 

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami vyzýváme občany, aby si své osobní doklady důsledně 

chránili před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zničením. Vydání občanského průkazu bez 

strojově čitelných údajů s platností na 1 měsíc, tzv. „blesku“ na počkání, již nebude možné vydat 

a občané se tak mohou dostat do potíží v souvislosti s dalšími úřady (např. úřad práce, pošta, 

Česká zpráva sociálního zabezpečení apod.).   

 

 

Olga Breitzetelová 

vedoucí oddělení správního 

odboru správního a vnitřních věcí 
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