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VYDÁNí PRVNíHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU
V 15 LETECH
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Povinností občana, který má trvalý pobyt na území Ceské republiky
a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz.
ro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanskéh
průkazu nejdříve v den dovršen' 15 let věku tak, aby občanský
průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30
ů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan n
. Va upku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz
bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude
pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz
s dobou platnosti 10 let). Občan by také musel zaplatit správní
poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského
průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazebníku
správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích).
Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení
15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu
30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.
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Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas?

Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání
žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak
zbytečným frontám na úřadech a ušetříte čas.
Máte-Ii platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-Ii
cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu
daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu
vyžaduje.
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování
dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí
mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní
cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas požádat
o vydání cestovního dokladu dítěti. K vycestování do států
Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský
průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu
také pro občany mladší 15 let.

