
Vydání OP  
občanům  při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra 1.000,-kč 

se strojově 

čitelnými údaji a s  starším při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500,-kč 

kontaktním 15 let a při převzetí u MV, pokud byla žádost podána u OÚORP 500,-kč 

elektronickým 
čipem 

občanům  při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra 500,-kč 

do 24 hodin mladším  při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250,-kč 

pracovního dne 15 let a při převzetí u MV, pokud byla žádost podána u OÚORP 250,-kč 

  
 

    

  
 

    

Vydání OP  občanům  při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra 500,-kč 

se strojově starším při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250,-kč 

čitelnými údaji a s  15 a při převzetí u MV, pokud byla žádost podána u OÚORP 250,-kč 

kontaktním let při podání žádosti a převzetí dokladu u stejného OÚORP 500,-kč 

elektronickým  občanům  při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra 300,-kč 

čipem mladším  při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 200,-kč 

do 5-ti 15 a při převzetí u MV, pokud byla žádost podána u OÚORP 100,-kč 

pracovních dnů let při podání žádosti a převzetí dokladu u stejného OÚORP 300,-kč 

  
 

    

  
 

    

Vydání OP    občanům mladším 15 let 50,-kč 

občanského   občanům starším 15 let, kteří nemají platný trvalý pobyt 100,-kč 

průkazu    na území ČR   

se strojově   za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený,    100,-kč 

čitelnými údaji a s    zneplatněný z důvodu zneužití dat v elektronickém čipu   

kontaktním   nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy   

elektronickým    z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo  200,-kč 

čipem   jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než   

    6 měsíců před uplynutím platnosti dosavadního OP   

    

Vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100,-kč 

Vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce 100,-kč 

    

Převzetí OP se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 100,-kč 

který si občan uvedl v žádosti    

    

 


