
Opravné prostředky a sankce 

 
Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských 
průkazech se dopouští přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech.  
 
Občan se dopustí přestupku tím, že: 

a) poruší povinnost mít občanský průkaz; 
b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením 
nebo zneužitím; 
c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů: 

• po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby 
platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského 
průkazu); 

• po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství; 
• po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství; 
• po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí 

právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo; 
• po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po 

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné; 
• po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera; 
• po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za 

mrtvého; 
• po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, 

příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo; 
• po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu; 

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz; 
e)neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu; 
f) 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 
údajů zapisovaných do občanského průkazu; 
g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti; 
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu 
bez strojově čitelných údajů; 
i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském 
průkazu; 
j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při 
vstupu do objektu nebo na pozemek; 
k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana; 
l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let; 
m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu; 
n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil; 
o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně 
zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu; 
p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně 



zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu. 
 
 
Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v 
písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze 
uložit pokutu do 100 000 Kč. 
 
Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném 
partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto 
údaje a nedopouští se tedy přestupku podle písmena c), body 2 až 7.  

 


