
Elektronický občanský průkaz (e-OP) 

Na základě novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, se od 1. 1. 2012 mění 

způsob vydávání občanských průkazů. Od tohoto data budou vydávány tři typy občanských průkazů: občanský 

průkaz se strojově čitelnými údaji, občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s elektronickým čipem a 

občanské průkazy bez strojově čitelných údajů.  

V souvislosti s instalací a zaváděním nového systému vyřizování agendy občanských průkazů Ministerstvem 

vnitra ČR dojde v níže uvedených dnech následujícím změnám na úseku občanských průkazů Městského úřadu 

Kuřim, toto omezení se bude týkat všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP): 

 14. 12. 2011 – poslední den, kdy je možné podat žádost o stávající typ občanského průkazu se 

strojově čitelnými údaji u MÚ Kuřim 

 od 15. 12. 2011 do 30. 12. 2011 lze v mimořádných případech vydat občanský průkaz typu „BLESK“ 

s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku 

Od 1. ledna 2012 vstoupí v účinnost novela zákona o občanských průkazech, kterou se mění dosavadní způsob 

vyřizování agendy občanských průkazů. Počínaje uvedeným dnem bude zahájeno vydávání elektronických 

občanských průkazů a pro občany to bude znamenat některé níže uvedené změny: 

• podat žádost a převzít vyhotovený elektronický občanský průkaz bude možné pouze u úřadu obce s rozšířenou 

působností (ORP) 

• žádost o e-OP bude pořizována elektronicky – odpadá ruční vypisování tiskopisu 

• při podání žádosti o e-OP bude pořízena digitální fotografie – MÚ Kuřim zřídil v přízemí budovy úřadu vlastní 

fotografickou kabinu pro pořizování digitálních fotografií, odpadá cesta k fotografovi. Bude také možné zaslat 

vlastní digitálně pořízenou fotografii, splňující předepsané parametry, do zvláštní zřízené datové schránky 

MVČR 

• na žádost občana bude možné vybavit e-OP elektronickým kontaktním čipem, za tento typ e-OP je stanoven 

správní poplatek ve výši 500,- Kč 

• o e-OP budou moci požádat, prostřednictvím zákonného zástupce, osoby mladší 15 let, správní poplatek je 

stanoven ve výši 50,- Kč. Doba platnosti u dětí do 15-ti let bude 5 let, e-OP pro děti bude cestovním dokladem 

po EU  

• e-OP budou obsahovat tyto údaje: jméno/a; příjmení; rodné příjmení; datum; místo; okres narození; pohlaví; 

rodné číslo; státní občanství; rodinný stav/partnerství – od 1. 1. 2012 se v případě, že žadatel nebude chtít tento 

údaj uvést, do e-OP nezapíše; číslo, datum vydání a úřad, který e-OP vydal; adresa místa TP; doba platnosti; 

digitální zpracování podpisu držitele e-OP a jeho podoby; úřední záznamy; SČÚ + údaje v 2D kódu; na žádost 

občana bude uveden údaj o titulu; nebudou se zapisovat údaje o manželovi (partnerovi) a dětech 

 • e-OP s čipem obsahují všechny výše uvedené údaje + do elektronického kontaktního čipu se zapíše číslo OP a 

prozatím zaručený elektronický podpis žadatele 

• osvědčení o st. občanství se od 1. 1. 2012  již dokládat nebude, pouze ve sporných případech (je však nutno 

doložit rodný list dítěte a rodičů dítěte) 

• v současnosti vydané občanské průkazy zůstávají v platnosti do doby, která je v nich uvedená – není povinností 

občanů vyměnit si stávající OP z důvodu vydávání nového typu OP !!! 

Jak se změny dotknou e-pasů ?  

 O vydání e-pasu lze požádat nejpozději do 19. prosince 2011 

 V době od 27.12 2011 do 30. 12. 2011 nebudou e-pasy ani předávány 

 Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ se odstávky netýkají 

• více informací na MÚ Kuřim, Odbor správních a vnitřních věcí, Ivana Novotná, tel.: 541422326, e-mail: 

novotna@radnice.kurim.cz, Kateřina Vanková, DiS, tel.: 541 422 361, e-mail: vankova@radnice.kurim.cz 
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