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OHLÁŠENÍ 
nálezu občanského průkazu 

 
Nálezce: 

jméno, příjmení: ………………………………………………. datum narození: ….…………………………….  

trvalý pobyt: ……………………….…………………………………………………………………………………... 

 

ohlašuji nález občanského průkazu č. …………………………………………………….………………………. 

vystaveného na držitele jméno, příjmení: .………………………………………………..……………………….  

datum narození: ….……………………. trvalý pobyt: ….………………………………………………………..... 

K uvedené události uvádím (držitel uvede místo, datum, dobu a jakým způsobem došlo k ohlašované události): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení občana: 
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. V případě uvedení nepravdivých údajů jsem si vědom/a/ možnosti postihu dle ustanovení  
§ 2 zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Povinnosti jiných osob: 
§ 38 odst. 1) – každý, kdo nalezne občanský průkaz vydaný jiné osobě, je povinen jej neprodleně odevzdat pověřenému úřadu, pověřenému 
zastupitelskému úřadu nebo policii; 
§ 38 odst. 2) – každý, kdo má v držení občanský průkaz vydaný osobě, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou, který není úředně 
znehodnocen, je povinen jej neprodleně odevzdat pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu 
Přestupky: 
§ 65 odst. 3 písm. a) - poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití; 
§ 65 odst. 3 písm. b) - neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení podle § 31 nebo § 37 odst. 5 písm. e) nebo f); 
§ 65 odst. 2) - osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu ve lhůtě 
podle § 11 nebo si občanský průkaz nepřevezme; 
§ 65 odst. 1 písm. a) – úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz; 
§ 65 odst. 1 písm. e) - poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy podle § 39 písm. e). 
§ 65 odst. 4 - za přestupek podle odstavce 1 nebo 3 lze uložit pokutu do 10.000,- Kč; za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 
15.000,- Kč 
 

 

V Bystřici n.P. dne:……………….              ………………………..…….   ……..………………………………… 
                                                                      podpis občana                                  razítko a podpis správního orgánu 

 
 
 
 
 
Vyplní správní orgán: 
Blokace dne: ………………...................................  Skartace dne: …………………..…………..……………… 

mailto:posta@bystricenp.cz
https://app.codexis.cz/doc/CR/129755#L204
https://app.codexis.cz/doc/CR/129755#L272
https://app.codexis.cz/doc/CR/129755#L273
https://app.codexis.cz/doc/CR/129755#L82
https://app.codexis.cz/doc/CR/129755#L289

