Bude končit platnost mého občanského průkazu. Jak dlouho před koncem
platnosti si mám zažádat o nový? Kde si mohu zažádat o nový občanský průkaz?
Musím s sebou přinést fotografii od fotografa?
Doporučujeme zažádat cca měsíc před uplynutím doby platnosti občanského průkazu, nový
občanský průkaz bude vyroben ve standardní lhůtě do 30ti dnů, tedy ještě před skončením platnosti
Vašeho stávajícího občanského průkazu, výměna občanského průkazu ve standardní lhůtě je
zdarma.
O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
může občan zažádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u úřadu
městské části Praha 1 až 22, v případě žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě
může občan u Ministerstva vnitra.
Standardně je vydáván tzv. e-OP, tedy občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a
s kontaktním elektronickým čipem. Občanský průkaz bude vyhotoven ve standardní lhůtě do
30 dnů ode dne podání žádosti (občan si občanský průkaz převezme u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností) nebo se na žádost občana vyhotoví ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních
dnů (převezme u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra) nebo
v pracovních dnech do 24 hodin (převezme u Ministerstva vnitra).
Fotografii s sebou nenoste, fotografii za účelem vydání e-OP pořizuje pracovnice úřadu
přímo na přepážce při podání žádosti. Pokud chcete fotografii pořídit u fotografa, je to možné.
V tom případě je třeba, aby fotograf fotografii předem elektronicky zaslal prostřednictvím datové
schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan žádá
o vydání e-OP.
V mimořádných případech (v souvislosti s výkonem volebního práva, bezprostředně po nabytí státního
občanství nebo z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na
výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné
události) lze vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

