
OBÈANSKÝ PRÙKAZ vydávaný od èervence 2000

Obèanský prùkaz je vyroben ve formì laminované karty o rozmìrech 74 x 105 mm se zaoblenými
rohy, pøièemz rozmìry papírového jádra jsou 68 x 99 mm (mezinárodní formát ID2). Jako základní
materiál pro výrobu jádra byl pouzit ceninový papír s prùbìzným negativnì - pozitivním vodoznakem,
který tvoøí písmena ÈR a lipové lístky. Hlavní barvy obèanského prùkazu jsou zelená a fialová.

Pøední strana obèanského prùkazu obsahuje základní údaje o drziteli (jméno, pøíjmení, rodné èíslo,
apod.), tištìnou podobu a podpis drzitele, dobu platnosti dokladu a strojovì èitelné údaje.

Zadní strana obsahuje povinné údaje (trvalý pobyt, rodné pøíjmení, rodinný stav, pøípadnì omezení
èi zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm nebo ulození zákazu pobytu). Dále mùze obsahovat
nepovinné údaje, které se zapisují na pozádání obèana - údaje o manzelovi, manzelce, dìtech a tituly.
Názvy polozek na pøední stranì a nìkteré názvy polozek na zadní stranì jsou v èeském a anglickém
jazyce.

vzor 2000

vzor 2003

Tento prùkaz se od vzoru 2000 liší pouze zmìnou tlouštky písma názvù všech polozek a v nápise
CZECH REPUBLIC IDENTIFICATION CARD.

strojovì èitelné údaje

�

� �

�

�

� �

� � �

��

�



OBÈANSKÝ PRÙKAZ vydávaný od ledna 2005

Obèanský prùkaz je vyroben ve formì laminované karty o rozmìrech 74 x 105 mm se zaoblenými
rohy, pøièemz rozmìry papírového jádra jsou 68 x 99 mm (mezinárodní formát ID2). Jako základní
materiál pro výrobu jádra byl pouzit ceninový papír s prùbìzným negativnì - pozitivním vodoznakem,
který tvoøí písmena ÈR a lipové lístky. Hlavní barvy obèanského prùkazu jsou zelená a fialová.

Oproti pøedchozímu modelu je polozka "MÍSTO NAROZENÍ" pøesunuta na zadní stranu dokladu
a pod tištìnou podobou drzitele je novì umístìna polozka "ÈÍSLO OP". Názvy polozek na pøední stranì
a nìkteré názvy polozek na zadní stranì dokladu jsou v èeském, anglickém a francouzském jazyce.

OBÈANSKÝ PRÙKAZ vydávaný od záøí 2005

Od pøedchozího modelu se liší pouze opravou francouzského textu ve slovech TCHÉQUE
a IDENTITÈ.

OBÈANSKÝ PRÙKAZ vydávaný od 1. èervence 2006

Obèanský prùkaz novì umozòuje zapisování stavu "partnerství" a nepovinný údaj
PARTNER/PARTNERKA
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OBÈANSKÝ PRÙKAZ vydávaný od ledna 2012

Obèanský prùkaz je vyroben ve formì plastové karty o rozmìrech 54 mm x 85,6 mm se zaoblenými
rohy. Má gravírovanou èernobílou fotografii a gravírovaný podpis dr�itele. Jméno, pøíjmení a èíslo
dokladu jsou provedeny taktilním gravírováním (lze poznat hmatem).

Obèanský prùkaz je vydáván s èipem nebo bez èipu, oba prùkazy jsou vzhledovì stejné, liší se
pouze tím, �e na zadní stranì je umístìn kontaktní elektronický èip, do kterého lze nahrát elektronický
podpis (podle § 17b odst. 1 zákona èíslo 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znìní pozdìjších
pøedpisù).


