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OBCANSKE PRUKAZY
CESTOVNí DOKLADY
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RIDICSKE PRUKAZY

ÚŘEDNí HODINY
PONDĚLí
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8.00 -18.00
8.00 -14.00
8.00 -18.00
8.00 -14.00
8.00 -11.30

V úřední dny úterý a čtvrtek bývá volněji a vyřízení žádosti
trvá kratší dobu.

Rovněž je možné se objednat po internetu na
konkrétní den a hodinu na adrese

c-budejovice.cz 7 elektronická obsluha občana.
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Nové občanské průkazy
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Phdnf strana Zadnf strana (bez ěipu} Zadnf strana (s tipem)

Od 1. 1. 20,12 je vydáván nový občanský llrůkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez
čipu) Je moben ve formě plastov~ karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm (vellkóst Ii átební
karty); ci gra.vfrovanou černobílou fotografii a gravírovaný podpis držitele. Jméno, pffjmenf
a čf: 10 doklad' jsou provedeny taktiJn(m gravírováním (lze poznat hmatem). Oba občanské
pro~ ~sou vzblédově stejné, li! se pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní
elekti'o clWmp.

Do ěípu jze nahrát elektronický podpis (podle § 17b odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů]. Tuto službu zajišťují akreditovaní
poskytovatelé certifikačních služeb (vydáni kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno). Další
údaje bude možné do čipu nahrát, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné
nahrání údaj do čipu Je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Nově patří mezi 'volitelné údaje rodinný stav, registrované partnerství a titul. Od 1.1.2017
bude volitelným' dajem také trvalý pobyt. Nově Je řešeno i zkracování dlouhých jmen
a příjmení, pokud se nevejdou na .přední stranu dokladu. Nelze-ll zapsat druhé jméno, zapíše
se prvnf jméno uvedené v rodném lístě a místo druhého jména se zapíše první písmeno
s tečkou. Obdobně se postupuje v přfpadě zápisu složeného příjmení, Nezkrácená podoba
jména a pffjmem se zapisuje do rubriky ••ÚŘEDNf ZÁZNAMY~

Názvy rubrik se tisknou pouze v případě, že je vyplněn obsah rubriky (např. pokud si občan
nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo nemá titul, nebude ani vytištěn název rubriky
"RODINNÝSTAV"nebo "TITUL".Pokud není zkracováno jméno a přijmení, netiskne se název
rubriky "ÚŘEDNÍZÁZNAMY").

Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny zapsaných
údajů. Bezplatné je i vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let věku občana
nebo z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního občanského průkazu. Správní poplatek
se vybírá pouze za vydání z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení dosavadního
občanského průkazu ve výši 100 Kč a dále za vydání občanského průkazu pro děti do 1S let
ve výši 50 Kč. Za občanský průkaz s čipem se platí správní poplatek ve výši 500 Kč bez
ohledu na věk a důvod vydání.

Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan platný
doklad a nedošlo ke změně údajů nebo k podstatné změně podoby, nelze provádět
výměnu (s výjimkou vydání občanského průkazu s čipem).
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Chystáte se na převzetí
v , o

OBCANSKEHO PRUKAZU?
Rozmyslete si
BEZPEČNOSTNí OSOBNí KÓD.

COTOJE?
Bezpečnostní osobní kód je kombinací nejméně 4 a maximálně
10 číslic (obdoba PINu u platebních karet).

KDO HO URčí?
Bezpečnostní osobní kód si zvolí občan při převzetí
občanského průkazu. Bez zadání bezpečnostního osobního
kódu nelze občanský průkaz předat.

K ČEMU SLouží?
Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci při elektronické
identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci
s informačními systémy veřejné správy.

KDYŽ HO ZAPOMENU?
Občan by si měl zvolit takové číslo, které si bude dobře
pamatovat, protože po třetím chybném po sobě jdoucím zadání
bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické
identifikace zablokuje. Odblokování provede na žádost držitele
neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou
působností za správní poplatek 100 Kč.

ACODĚTI?
Je-Ii občanský průkaz vydáván občanovi mladšímu 15 let, zvolí
bezpečnostní osobní kód zákonný zástupce (popř. osoby
uvedené v § 8 odst. 2 zákona Č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů).


