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Znojmo 23.02.2022 

Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu  
 

V roce 2021 byl novelizován zákon o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.), který přinesl 

několik úprav. Jednou ze zásadních novinek je zneplatnění občanského průkazu (dále OP) 

v případě změny některých z údajů. 

V případě, kdy občan změní například místo trvalého pobytu, jméno, příjmení nebo rodinný stav 

(sňatek, rozvod, ovdovění - je-li tento údaj v OP uveden), dochází nově k automatickému 

zneplatnění dokladu po 45 dnech od změny údaje. 

Zkontrolujte si proto platnost OP, ale i dalších dokladů  

S blížící se letní sezónou doporučujeme občanům, aby si zavčas zkontrolovali platnost všech svých 

dokladů, případně dokladů svých dětí a v dostatečném předstihu požádali o jejich výměnu. 

Předejdou tak nejen nepříjemnostem, ale také ušetří finanční prostředky za případná podání 

žádostí o doklady ve zkrácených lhůtách. O výměnu osobních dokladů je možné požádat 

na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. 

O výměnu OP lze požádat až 6 měsíců před skončením platnosti. U osob starších patnácti let je 

výměna OP z důvodu změny údajů v něm uvedených nebo z důvodu skončení platnosti bez 

poplatku. Vydání dětského občanského průkazu ve standardním termínu do 30 dnů činí 100 korun. 

Výměnu cestovního pasu je třeba provést s ohledem na vyžadovanou délku jeho platnosti podle 

podmínek jednotlivých zemí. Podmínky jednotlivých států k platnosti dokladů jsou zveřejněny 

na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.  Správní poplatek za vydání cestovního pasu ve 

standardní lhůtě do 30 dnů pro osobu starší patnácti let činí 600 korun s platností 10 let. Pro dítě 

do patnácti let činí poplatek 100 korun s platností 5 let.  

Nový řidičský průkaz lze vyřídit nejdříve 3 měsíce před skončením platnosti. 

Kompletní ceník poplatků je k nahlédnutí na stránkách znojmocity.cz v dlaždici Poplatky (přímý 

odkaz zde https://bit.ly/3JyLKbB). Městský úřad Znojmo, odbor správní zajišťuje agendu 

občanských průkazů, pasů a řidičských průkazu na adrese Pražská 59 (v budově Policie ČR). 

Úřední hodiny Městského úřadu Znojmo, odboru správního v budově Pražská 59 

Pondělí 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 

Úterý 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00 

Středa 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 

Čtvrtek 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00 

Pátek  8:00 – 12:00 

Sobota 8:00 – 12:00  (pouze 1. sobota v měsíci kromě měsíců července a srpna) 
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