Magistrát města Brna
Odbor správních činností
Oddělení zhotovení a distribuce dokladů

OZNÁMENÍ
držitele občanského průkazu o ● ztrátě ● odcizení ● poškození ● zničení ● nebezpečí zneužití

Číslo dosavadního občanského průkazu ……………………………………………………….…..................
1. Sdělení občana
Příjmení a jméno ……………………………………………………...…………………………………..……….
Datum narození …………………..…………………… Rodné číslo …………………………………..............
Adresa trvalého pobytu …………………………………………………………..……………………………….
Doručovací adresa ....................................................................................................................................
Zákonný zástupce .....................................................................................................................................
K události uvádím: (uveďte datum, místo a všechny okolnosti související s ohlašovanou skutečností)
………………………………………………….……………………………………………….........……….…….
………………………………………………………………………………………………….………..................
……………………………………………………………………………………………………………………….

Poučení občana dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
(dále jen ,,zákon o občanských průkazech“)
Držitel OP je povinen dle § 37 odst. 5 a § 11 zákona o občanských průkazech:
-

-

-

-

-

chránit občanský průkaz s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům před poškozením, zničením, ztrátou,
odcizením nebo nebezpečím zneužití,
ohlásit neprodleně pověřenému úřadu nebo, pokud u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu
ve lhůtě do 24 hodin v pracovním dnu nebo 5 pracovních dnů, ministerstvu poškození, zničení nebo nebezpečí
zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu,
k němuž došlo na území České republiky,
ohlásit neprodleně pověřenému úřadu, Policii České republiky (dále jen „policie“) nebo, pokud u něj současně
podá žádost o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin v pracovním dnu nebo 5 pracovních dnů,
ministerstvu ztrátu nebo odcizení občanského průkazu, k němuž došlo na území České republiky,
ohlásit neprodleně nejbližšímu pověřenému zastupitelskému úřadu poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo
nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo v zahraničí, s výjimkou nebezpečí zneužití dat
pro elektronické využití občanského průkazu,
odevzdat neprodleně k znehodnocení pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo policii
občanský průkaz, který ohlásila jako ztracený nebo odcizený a který po ohlášení nalezla, nebo má-li zájem
si tento občanský průkaz ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný občanský průkaz, jej předložit
neprodleně k znehodnocení pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu,
požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů po dni, ve kterém došlo k ohlášení jeho ztráty,
odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití
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Přestupky § 65 zákona o občanských průkazech
1) Přestupku se dopustí ten, kdo:
-

úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz

2) Osoba, která má povinnost mít vydán občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že:
-

nepožádá o vydání občanského průkazu nejpozději do 15 dnů po dni, ve kterém došlo k ohlášení jeho
ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,

-

nepožádá o vydání občanského průkazu nejpozději do 15 dnů po dni nabytí právní moci rozhodnutí
o skončení platnosti občanského průkazu podle § 35 odst. 1 nebo 2.

3) Osoba, jíž je občanský průkaz vydán, osoba podle § 67, která jedná za osobu mladší 15 let,
nebo osoba podle § 68, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přestupku
tím, že:
-

poruší povinnost chránit občanský průkaz s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům před
poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč podle odst. 1 nebo 3, 15 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odst. 2.
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto oznámení jsou pravdivé a úplné. V případě
úmyslného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů anebo zatajení požadovaných údajů
dle ust. § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění,
jsem si vědom/a toho, že mohu být postižen/a ve smyslu ust. § 2 odst. 4 písm. b) téhož zákona.

V Brně dne: ..................................

………………………
podpis občana

2. Záznam správního orgánu, který oznámení přijal

V Brně dne: ...................................

………………………
razítko a podpis
správního orgánu

OP skartován dne: ………...….......

3. Přestupek byl řešen:
a) domluvou
b) příkazovým blokem na pokuty na místě nezaplacené ve výši ……………. Kč
dle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném
znění
c) příkazem dle ust. § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
v platném znění
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