
 

Příloha 4 

 

Jak získáte svůj první občanský průkaz? 

Takhle vypadá občanský průkaz:  

 

 
 

O občanský průkaz musíte požádat na úřadě. 

Zeptejte se někoho blízkého, na jakém úřadě můžete požádat.  

Taky Vám poradí na Vašem obecním úřadě.  

 

Někdy může o výměnu občanského průkazu požádat někdo za Vás.  

Kdo? 

 Váš příbuzný, se kterým bydlíte, když ho jako zástupce ustanovil soud. 

Říká se tomu zástupce člena domácnosti. 

 Váš opatrovník. 

 

Na úřad budete muset jít dvakrát. 

Poprvé o občanský průkaz požádáte. 

Podruhé si občanský průkaz vyzvednete. 

Občanský průkaz si vyzvednete zhruba za měsíc. 

 

Co si vezmete na úřad s sebou? 

 

 

 

 



 

Na úřad si s sebou vezmete rodný list. 

Takhle vypadá rodný list: 

 

 
 

Jak to bude na úřadě probíhat, 

když budete žádat o občanský průkaz? 

 

Najděte přepážku,  

kde můžete o občanský průkaz požádat.  

Přepážka vypadá někdy jako okénko, 

někdy je to malá místnost. 

Když nevíte, ke které přepážce máte jít, 

můžou Vám poradit na vrátnici nebo na informacích. 

 

Někde musíte mít k přepážce nebo okénku číslo. 

Podle čísla budete vědět, ke které přepážce máte jít. 

Číslo si vyzvednete na úřadě, 

často hned u vchodu. 

Na vrátnici nebo na informacích Vám poradí, 

jak si máte číslo vyzvednout.  

Vaše číslo dostanete na papírku. 

Pak počkáte, až se Vaše číslo objeví 

na velké světelné tabuli. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabule často vypadá takhle: 

 
 

 

 

U přepážky na Vás bude čekat úředník. 

 

Řeknete úředníkovi,  

že chcete požádat o občanský průkaz 

a že občanský průkaz ještě nemáte. 

 

Dáte úředníkovi rodný list. 

Úředník napíše do počítače Vaše údaje z rodného listu. 

To je Vaše jméno a příjmení, Vaše adresa a další. 

 

Můžete úředníkovi říct, 

že chcete do občanského průkazu napsat, 

že jste svobodný nebo svobodná 

nebo ženatý nebo vdaná. 

 

Úředník Vás vyfotí. 

Řekne Vám, kam se máte při focení dívat. 

Při focení se nesmíte usmívat.  

 

Úředník Vám dá vytištěný papír. 

Je na něm napsané to, co bude napsané na Vašem občanském průkazu. 

Úředník Vás požádá, abyste zkontrolovali,  

co je na papíru napsané. 

Když bude něco špatně, řeknete to úředníkovi. 

On to opraví. 

Třeba když bude špatně napsané Vaše jméno, napíše to správně. 

Červené číslo je stejné, 

jako jste dostali na papírku. 

Zelené číslo je  

číslo přepážky nebo okénka, 

ke kterému půjdete. 



 

Papír musíte podepsat. 

Úředník Vám ukáže, kam se máte podepsat. 

 

Úředník Vám řekne, kdy si máte pro hotový občanský průkaz přijít. 

Můžete dát úředníkovi svůj e-mail nebo telefonní číslo. 

Úředník Vám napíše nebo zavolá,  

až bude Váš občanský průkaz hotový. 

 

Jak to bude na úřadě probíhat, 

když půjdete pro hotový občanský průkaz? 

 

Najděte přepážku nebo okénko,  

kde si můžete občanský průkaz vyzvednout.  

 

Někdy musíte mít k čekání číslo, 

jako když jste o občanský průkaz žádali. 

 

U přepážky na Vás bude čekat úředník. 

 

Řeknete úředníkovi,  

že si jdete vyzvednout svůj občanský průkaz. 

 

Úředník Vám dá Váš občanský průkaz. 

 

Za občanský průkaz nic neplatíte. 


