
Do obálky se přiloží Tvých 100 Kč a pošle se 
to na matriku. Píše se to Tvým jménem, ale 
s žádostí, aby to poslali do káčka (protože 

to bez OP nemůžeš logicky převzít). Není to 
ale právně zcela v pořádku, nemusí to vyjít.

do
ez OP nemůžeš log
právně zcela v pořádddku, nemusí to

JAK ZÍSKAT OBČANSKÝ PRŮKAZ
aneb společenská hra pro jednoho občana

máš rodnej list?

máš foto?

start

obraŤ se na matriku 
v místě narozeníTvůj kurátor v místě 

trv. bydliště Ti může 
poskytnout fi nanční 
podporu na RL, fotky 
i na OP, musíš se s ním 

ale domluvit.

šetři třeba v KC
 do obálky

Některé sociál-
ní služby (např. 
Naděje a Stage 5 
v Praze) fotí za-

darmo.automat cena 
cca

(tomu z matriky tvůj rodný 
list pošlou zadarmo a on ti ho 

pak půjčí na vyřízení OP)

vezmi si s sebou někoho, kdo 
tvojí totožnost dosvědčí(není to právně

zcela OK, takže 
to nemusí vyjít!)

je třeba tam předem 
zavolat a pak tam 

dorazit přesně

vyvolání cca 2 dny

mat cena 
cca

buď pošli někoho 
z rodiny, musí mít sebouz rodin bou

š se s ním
le domluvit.

ve

nebo vem dva
kámoše 
s

dva
e 

Jsi-li daleko od místa trvalé-
ho bydliště, Káčka Ti mohou 
pomoci sepsat žádost o RL.
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máš stovku?

některé sociální 
programy ti umožní na 

občanku vydělat

podej žádost na 
jakémkoliv obecním 

úřadě

trvá cca 1,5 měsíce

podej žádost 
v místě trvalého 

bydliště

trvá do jednoho 
měsíc

podat žádost můžeš
pouze spolu s žádostí 

o občanku na 10 let

pouze na obecním 
úřadě v místě trvalé-

ho bydliště, 

ale můžeš si domlu-
vit, že tu 10 letou si 
vyzvedneš na jiném 

úřadě (třeba v Praze).

může trvat
 i 2 dny

cíl

občanka na 1 měsíc
s sebou:

občanka na 10 let
s sebou:s se

(výhodné pro ty, kteří
si např. potřebují 

vyzvednout poštu než 
se vyřídí občanka 

na 10 let)

MůŽE SE HOdIT:
Na pas můžeš vyzvednout 
rodný list občanku nikoliv.

Cizinci by měli jít na amba-
sádu své země, kde dosta-
nou doklad potřebný k pře-
kročení hranic. Občanku si 
vyřizují ve své zemi.

ré sociálníněkter
program

občan

ré sociální 
my ti umožní naaa 
nku vydělat

jdi na obecní úřad
Když si chce člověk dělat OP, tak by si měl také 

donést oddací, rozvodový nebo úmrtní list (v pří-
padě, že je vdovec/va). Ty lze sehnat na matrice 

v místě, kde k události došlo (tzn. může to být úpl-
ně jinde, než má matriku s RL, nebo trvalé bydliště.
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