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Nové obcanské prukazy
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Prední strana Zadní strana (bez cipu) Zadní strana (s cipem)

Od1. 1. 2012 je vydává,nnový obcanský prukaz se strojove citelnými údaji (s cipem nebo bez
cipu).Jevyrobenve formeplastovékarty o rozmerech 54 mmx 85,6 mm (velikost platební
karty), má gravírovanou cerqobílotI fotografii a gravírovaný podpis držitele. Jméno, príjmení
a císlo dokladu jsou provedeny taktilním gravírováním (lze poznat hmatem). Oba obcanské
prukazy jsoU vzhledove stejné, liší se pouze tím, že na zadní strane je umísten kontaktní
elektronický cip.

Do cipu lze nahI'át elektronický podpis (podle § 17b odst. 1 zákona c. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpi~ui ve ,znení pozdejších predpisu). Tuto službu zajištují akreditovaní
poskytovatelé certifikacních služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je zpoplatneno). Další
údaje bude možné do cipu nahrát, pokud tak stanoví zvláštní právní predpis. Neoprávnené
nahrání údaju do cipu te prestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000 Kc.

Nove patrí mezi volitelné údajerodipný stav, registrované partnerství átitUl. Od 1.1..2017
bude volitelným údajem také trvalý pobyt. Nove je rešeno i zkracování dlouhých jmen
a príjmení, pokud se nevejdou na prední stranu dokladu. Nelze-lizapsat druhéjménoJ zapíše
se první jméno uvedepé v rodném 1iste a místo druhého jména se zapíše první písmepo
s teckou. Obdobne se postupuje v prípade zápisu složeného príjmení. Nezkrácená podoba
jména a príjmení se zapisuje do rUbriky "ÚREDNÍZÁZNAMY".

Názvy rubrik se ti~knoUpouze v prípade, že je vyplnen obsah rubriky (napr. pokud si obcan
nepreje zapsání údaje o rodinném stavu nebo nemá titul, nebude ani vytišten pázev rubriky
"RODINNÝSTAV"jnebo"TITÚ!J'.Pokud není zkracováno jméno a príjmení, netiskne se název
rubriky "ÚREDNÍZÁZNAMY").

Správní poplatek se neplatí, pokud je obcanský prukaz vydáván z duvoduzmenyzapsaných
údaju. Bezplatné je i vydaqíprvního obcanského prukazu pri dovršení 15 let veku obcana
nebo z duvodu Uplynutí doby platnosti dosavadního obcanského prukaztI. Správní poplatek
se vybíI'ápouze za vydáqí z duvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zqiceqí dosavadního
obcaqs)<éhopruk;:tz-ove výši 100 Kc<adále za vydání obcélnskéhoprukélzupto deti do 15 let
ve výši 50 KC.Za obCanský prukazs cipem se platí správní poplatek ve výši 500 KCbez
ohledtIna vek a duvod vyq.anf.

Dosavadní obcanské prukazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má obcan platný
doklad a nedošlo ke zmene údaju nebo k podstatné zmene podob:y, nelze provádet
výmenu (s výjimkou vydání obcanského prukazu s cipem).
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