
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 
Odbor správní a školství 

oddělení správní 
Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 

566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.: b3mbs36 
 

 

OHLÁŠENÍ 
 

ztráty – odcizení – zničení – nálezu občanského průkazu 
/označí občan/ 

 
 
Jméno, příjmení: ……………..………………………Rodné příjmení: ………………….……… 

 

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

 

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

 

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

 

Číslo vydaného potvrzení o OP: ………………………..… Datum vydání: ………………… 

 

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 § 21, odst. 1 zákona č. 200/1990 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. 328/1999 Sb., o občanských průkazech jsem povinen/a/ do 15 dnů požádat 

o vyhotovení nového občanského průkazu. 
Povinnosti občana: 

§ 14 odst. 1 písm. a) – s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, 
ztrátou, odcizením nebo zneužitím; 

§ 14 odst. 1 písm. b)- ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, 
že nastaly skutečnosti uvedené v písmenu a); v případě odcizení občanského průkazu je možno tuto skutečnost ohlásit též 
policii; 

§ 14 odst. 1 písm. d) – požádat o vydání nového občanského do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti 
občanského průkazu z důvodu uvedeného v § 11 tohoto zákona, tj. občanský průkaz je poškozen tak, že zápisy v něm jsou 
nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, je ohlášena ztráta nebo odcizení občanského průkazu; 

§ 15, odst. 1 – každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně trvalého pobytu, 
potvrzení o změně zapisovaných údajů do občanského průkazu, je povinen jej odevzdat neprodleně kterémukoliv úřadu obce s 
ro šířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení 
svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak. 

Přestupky: 

§ 16a odst. 1 písm. b) – poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo 
zneužitím; 

§ 16a odst. 1 písm. d) – nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) 
tohoto zákona, tj. do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu; 

§ 16a odst. 1 písm. e) – neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu; 

§ 16a odst. 1 písm. i) – úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu; 

§ 16a odst. 1 písm. n) – prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil; 

§ 16a odst. 3 – za přestupek podle odstavce 1 písmena a) a n) lze uložit pokutu do 15.000,- Kč; za přestupek podle odstavce 

1 písmena b) až m) lze uložit pokutu do 10.000,- Kč 

 

 

 

 

 

V Bystřici n.P. dne:…………….......      ……………………..……...              ……………………………………………. 

                                                                      Podpis občana                        Razítko a podpis správního orgánu 


