
O Z N Á M E N Í 
držitele občanského průkazu 

 
o ztrátě – odcizení – zničení – poškození občanského průkazu 

 
podle ust. § 14 odst. 1. písm b) zák.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů(dále jen 

zákon o OP) 
 

Jméno, příjmení:……………………………………………………………………..… 
 
Datum a místo narození:……………………………………………………………… 
 
Trvalý pobyt:……………………………………………………………………………. 
 
K hlášené události uvádím: (uveďte místo, dobu a způsob, jakým k hlášené události 
došlo) : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Poučení: 
- přestupku se dopustí ten, kdo poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, 
poškozením, zničením nebo zneužitím § 16a odst. 1 písm. b) zákona o OP, 
- ohlášením ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu končí platnost tohoto dokladu  /§ 11 odst. 1 
písm. b) zákona o OP/ 
- o skončení platnosti občanského průkazu z důvodu jeho poškození rozhoduje orgán příslušný k jeho 
vydání /§ 11 odst. 2 písm. a) zákona o OP/, 
- občan  je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnu ode dne, kdy došlo 
ke skončení platnosti občanského průkazu z výše uvedených důvodů,  
- občan,  jenž ohlásil ztrátu nebo odcizení občanského průkazu, a později jej nalezne nebo jinak získá zpět, 
je povinen tento odevzdat neprodleně kterémukoliv úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, 
matričnímu úřadu nebo policii  /§ 15 odst. 1 zákona o OP/,  
- přestupku, za který lze uložit pokutu až 15.000 Kč, se dopustí ten, kdo prokazuje údaje občanským 
průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil /§ 16a odst. 1 písm. n) zákona o OP/ 
- přestupku se dopustí úmyslně ten, kdo uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu 
požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgá-
nu / § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

Poučení jsem porozuměl (a) a prohlašuji, že oznamované údaje jsou pravdivé. 

V Bohumíně  dne………………………….                      Podpis občana:…………………………………………. 

Číslo původního OP:……………………...            Číslo vydaného potvrzení o OP : …………………………… 

                                                                             Datum, podpis zaměstnance, razítko:  

ŘEŠENÍ PŘESTUPKU 

V souladu s § 16a písm….. z. č. 328/199 Sb.: 

 a) napomenutí  

b) bloková pokuta ve výši ……………Kč                                      Č. pokut.bloku :………………………… 

 


