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ZMĚNA v agendě OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (OP) 
 
Oddělení matrik a státního občanství správního odboru KÚ LK upozorňuje na ZMĚNU, kterou 
přinesl zákon č. 195/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2018: 
 
od 1. července letošního roku NEBUDE na úřadech obcí s rozšířenou působností (dále jen 
„ORP“) moci být vydán OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (tzv. 
„rychloobčanka“). Tento doklad bude moci být vydáván pouze v souvislosti s výkonem 
volebního práva (v době voleb). 
 
Dosud platí, že podá-li si občan žádost o vydání OP (s dobou platnosti 10 let), může v případě 
ztráty, odcizení, poškození, zničení OP nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
zároveň požádat o vydání OP s dobou platnosti na 1 měsíc. 
 
Toto se od 1. 7. 2018 změní.  
 
V případě, že občan např. ztratí svůj občanský průkaz, bude si muset požádat o nový. 
Zároveň již nebude moci požádat o laicky řečeno „náhradní občanku – nebo tzv. 
rychloobčanku“, tedy o OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, kterým by 
mohl prokazovat svou totožnost (max. po dobu 1 měsíce) místo svého ztraceného 
občanského průkazu, do doby než obdrží nový OP. 
 
Upozorňujeme na tuto změnu nejen všechny občany, ale též pracoviště, která např. 

1) vydávají řidičské průkazy,  
2) dále pak orgány sociální péče a  
3) další pracoviště,  

kde je dosud této možnosti (u osob, které nemají klasický občanský průkaz, avšak mají o něj 
požádáno) prokazovat totožnost tímto „náhradním dokladem“, tedy občanským průkazem 
s dobou platnosti 1 měsíc, využíváno. 
 
Na závěr jedna úplná NOVINKA: 
Nově si bude občan (starší 15 let) moci požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené 
lhůtě, a to 

1) v pracovních dnech do 24 hodin (spr. poplatek 1000,- Kč), nebo 
2) do 5 pracovních dnů (spr. poplatek 500,- Kč) 

 
Žádost o vydání bude moci občan podat u kteréhokoliv ORP nebo u MV.  
 
Doklad vyhotovený do 24 hodin si bude občan moci převzít jedině u MV.  
Doklad vyhotovený do 5 pracovních dnů si bude občan moci převzít u ORP, kde svou žádost 
podal, anebo přímo u MV. 
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