ZÁZNAM O OHLÁ ŠENÍ
ztráty, odcizení, zničení, poškození, nálezu občanského průkazu
Jméno a příjmení:___________________________________
Rodné číslo:__________________________ Datum narození:
Trvalý pobyt:_______________________________________
Číslo ztraceného, odcizeného, zničeného, poškozeného, nalezeného OP:
Vydal:_______________________________ Dne:_________________
Uveďte místo, dobu a jakým způsobem došlo k ohlašované události.

Prohlášení občana:
Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl(a), jsou pravdivé. V případě uvedení nepravdivých
údajů jsem si vědom(a) toho, že mohu být postižen(a) ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 zák.
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zároveň beru na vědomí, že ohlášením ztráty nebo odcizení se výše uvedený občanský průkaz
stal neplatný podle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a že
dle § 14 odst. 1 písm. c) téhož zákona jsem povinen podat do 15 dnů žádost o vyhotovení
nového občanského průkazu. Bude-li občanský průkaz nalezen nebo jej získám zpět jinak, je
mojí povinností jej neprodleně odevzdat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností nebo matričnímu úřadu anebo policii.
V......................................................................dne....................................................................

podpis držitele OP

Vyplňuje pracovník úřadu:
Číslo potvrzení o OP:
Číslo nového OP:
Nalezen a odevzdán dne:
Skartován dne:

Vydán dne:

Vydáno dne:
Předán dne:

razítko a podpis pracovníka

ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
Přestupek podle § 16a odst. 1) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením,
zničením nebo zneužitím,
b) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1
písm. c) - změna TP, změna stavu, skončení platnosti OP, .... / do 15 dnů /,
c) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského
průkazu,
e) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o
občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o
změně údaj ů zapisovaných do občanského průkazu.
f) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
g) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského
průkazu bez strojově čitelných údaj ů,
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o
občanském průkazu,
i) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz
při vstupu do objektu nebo na pozemek,
j) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
k) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku
15 let.

ŘEŠENO:

DOMLUVOU

BLOKOVOU POKUTOU ve výši:
Pokutové bloky č.:

Datum:
podpis pracovníka a razítko

