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OHLÁŠENÍ 
ztráty -  odcizení - zničení – nebezpečí zneužití OBČANSKÉHO PRŮKAZU                                                    

(označí občan) 
 
Jméno, příjmení: ……………………………………………………. Rodné příjmení: …………………………… 

Datum narození: ……………………………………. Rodné číslo: ……………...………………………………… 

Trvalý pobyt: ……………………….…………………………………………………………………………………... 

Číslo občanského průkazu: ……………………… Datum a místo vydání OP: ………….…………………... 
(v případě, že držitel neuvede, doplní úřad) 

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. Současně beru na vědomí a souhlasím, že ohlášením výše uvedené 
události se předmětný OP stal neplatným a dle zákona č.269/2021 Sb., o občanských průkazech, jsem povinen/a/ do 15 dnů požádat  
o vyhotovení nového občanského průkazu. 
Povinnosti občana: 
§ 37 odst. 5 písm. a) - s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením 
nebo nebezpečím zneužití; 
§ 37 odst. 5 písm. b) ohlásit neprodleně pověřenému úřadu nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve 
zrychleném režimu, ministerstvu poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky, s 
výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu 
§ 37 odst. 5 písm. c) - ohlásit neprodleně pověřenému úřadu, Policii České republiky nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání 
občanského průkazu ve zrychleném režimu, ministerstvu ztrátu nebo odcizení občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky 
§ 37 odst. 6) - držitel občanského průkazu je povinen ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, 
s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu, osobně, prostřednictvím své datové schránky nebo na adresu 
elektronické pošty příslušného správního orgánu. 
§ 37 odst. 8) - za držitele občanského průkazu může poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu ohlásit 
jeho zmocněnec, kterému držitel občanského průkazu udělil k tomuto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem 
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: …………………..… Přestupek řešen pod č.j. ………………………... 
 
Vydán nový OP č……………………….……………dne……………………….   úřad vydání :………………………..……… 
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