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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Prokazování totožnosti a s ní spojená evidence obyvatel má svůj 

dlouhodobý vývoj. V prvopočátcích lidské společnosti se identita jedince ověřovala

za pomoci svědků. Postupným rozvojem občanské společnosti se totožnost

jedince začala prokazovat nejprve s použitím veřejných listin, opatřených fotografií 

dotyčného jedince, které v průběhu času nahradily osobní doklady - občanský 

průkaz, cestovní pas.

Smyslem této bakalářské práce je prezentovat vývoj občanského průkazu, 

jakožto zástupce osobních dokladů a nastínit možný směr vývoje v oblasti 

prokazování totožnosti prostřednictvím osobních dokladů.

Klíčová slova: osobní doklady, rodné číslo, občanský průkaz, ochranné 

prvky, identifikace, identita, totožnost.

ANNOTATION OF THESIS

Proof of identity and registration of the population has a long-term 

development. The identity of the individual was verified by the help of witness in 

the beginning of human society. The identity of the individual has to prove at first 

by using of the public documents, equip with personal picture, which over time 

replaced personal documents – identity card, passport.

The purpose of the work is introduce the development of the identity card, 

as a representative of personal documents and outline the possibility of the 

orientations in the section of proving the person´s identity through personal 

documents.

Keywords: personal documents, personal identification number, ID card,

security features, identification, identity.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A VÝRAZŮ:

2D kód - prostřednictvím 2D čárového kódu se Informace kódují v obou směrech 

zápisu současně, 2D kód používá mřížku, respektive matici bodů, do které je 

vepsán určitý opakující se vzor sloužící ke kódování informace, která se pak 

snadno přečte pomocí odpovídající čtečky [cit. 2009-03-08], dostupný [online]

z www:

<http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=4810&buxus_svettis

ku=dd1e14c12c9506a8cc1e3c396d6ffa27>

DNA - anglická zkratka deoxyribonukleové kyseliny. Druh nukleové kyseliny, která 

je základem dědičné informace, [cit. 2009-03-08], dostupné [online] z www: 

<http://www.dnatest.cz/cz/14_slovnik_pojmu_z_oblasti_genetiky/cz_vocabulary.as

p#DNA>

EU - Evropská unie, mezinárodní společenství, které od posledního rozšíření v 

roce 2007 tvoří 27 členských zemí, vzniklé s Evropského společenství, [cit. 2009-

03-08], dostupné [online] z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropská_unie>

eGovernment - elektronizace výkonu veřejné správy. Jedná se to transformaci 

vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních 

technologií [cit. 2009-03-08], dostupný [online] z www: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/E-Government>

eHealth - elektronické zdravotnictví, souhrnný název pro řadu nástrojů založených 

na informačních a komunikačních technologiích, které podporují a zlepšují 

prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu, [cit. 2009-

03-08], dostupný [online] z www: <http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-

health/index_cs.htm>

Modulo - v praktickém životě se modulo někdy používá jako prostředek pro 

kontrolu úplnosti a správnosti, [cit. 2009-03-08], dostupný [online] z www:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Modulo>
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Moldava nad Bodvou – město na Slovensku, nacházející se v Košickém kraji, 28 

km od Košic, [cit. 2009-03-08], dostupný [online] z www: 

<http://sk.wikipedia.org/wiki/Moldava_nad_Bodvou>

Nanotechnologie - technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním 

technologií v měřítku řádově nanometrů, obvykle cca 1–100 nm, to znamená 10−9

m - miliardtina metru, což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu, [cit. 2009-03-

08], dostupné [online] z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie>

PIN – je akronym z anglického personal identification number, což znamená 

osobní identifikační číslo. Jedná se o jedinečný identifikátor, pomocí kterého je 

možné se autorizovat například platební karty, mobilní telefony, vstupní kódy 

podobně, [cit. 2009-03-08], dostupný [online], z www: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/PIN >

SIS – bezpečnostní databázový systém, který provozují členské státy       

Schengenské smlouvy v souvislosti se zabezpečením hranic 

SPÚ – Schengenská prováděcí úmluva z roku 1990, na jejímž základě je každý ze 

schengenských států povinen zřídit a udržovat svoji vnitrostátní část SIS [cit. 

2009-03-08], dostupná [online] z www: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):CS:HTML>
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1. ÚVOD

Každý člověk ve společnosti či ve své komunitě byl identifikován od 

nepaměti. Při různorodých formách lidské činnosti a při vzájemné komunikaci mezi 

lidmi bylo vždy nutné každého jedince identifikovat a vzájemně je tak od sebe 

odlišit. Prokazování totožnosti a s ním spojená evidence obyvatel má tak svůj 

dlouhodobý vývoj. Bez zveličování je možné říci, že prokazování totožnosti 

jednotlivých osob si vyžadovala v podstatě každá společnost. 

Nejstarším nejznámějším způsobem zjišťování a prokazování totožnosti 

jedince bylo za pomoci svědků. V první polovině 19. století si nově formující 

občanská společnost začala vyžadovat nové a přesnější způsoby prokazování 

totožnosti. Postupem času se tak totožnost začala postupně prokazovat veřejnými 

listinami, u kterých bylo možné důvodně předpokládat, že je může předložit 

výhradně osoba, o kterou se jedná - křestní list, domovský list, nebo listinami, 

které obsahovaly popis osoby. Jako příklad lze uvést zbrojní pas, pracovní nebo 

čelední knížky. Do této kategorie patří i doklady, které začaly být opatřovány 

fotografií - průkaz státního zaměstnance pro slevy na železnicích.

V současné době naše soudobá postindustriální společnost vydává 

každému svému občanu několikatery osobní doklady – občanský průkaz, cestovní 

pas, řidičský průkaz. Pojišťovny občana obdaří průkazem pojištěnce. Mnozí z nás 

vlastní i zbrojní průkaz. V peněžence, pouzdru či po kapsách se tak hromadí 

doklady, průkazky a oprávnění různých rozměrů. Při pohledu do peněženky, či na 

nadité pouzdro každému z nás nesčíslněkrát tak vyvstala na mysl otázka: “ Je 

třeba všech těchto dokladů, průkazů, oprávnění či povolení? “ 

Cílem bakalářské práce je poukázat na vývoj v oblasti osobních dokladů, 

konkrétně občanského průkazu a pokusit se nastínit možný vývoj v této oblasti a 

odpovědět tak na výše položenou otázku.
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2. OSOBNÍ DOKLADY

Pojem „osobní doklady“ je velice široký. Společností je tento výraz úzce 

spjat s občanským průkazem, řidičským průkazem a cestovním pasem.  

S doklady, kterými se občan starší 15 let může identifikovat. Pro osoby mladší 15

let funkci identifikace plní rodný list. Všechny jmenované osobní doklady mají 

mnoho společného. Na každém z těchto dokladů je uvedeno jméno, příjmení, data 

narození a také rodné číslo.

2.1. Rodné číslo - identifikátor

Co je rodné číslo? Rodné číslo je jednoznačný devíti či desíti místný 

identifikátor předělovaný obyvatelům České republiky. Lze z něj vyčíst den a 

měsíc narození a dále i pohlaví osoby. Rodné číslo patří v České republice mezi 

citlivé osobní údaje a nakládání s ním upravuje zákon [2]. Kontrolu využívání 

rodného čísla hlídá Úřad na ochranu osobních údajů. Historie rodného čísla, jako 

jednoznačného identifikátoru, se začala poprvé utvářet v tehdejším 

Československu už v roce 1945, kdy se o rodném čísle začalo uvažovat jako o 

„osobním čísle“, jež by přesně identifikovalo každého občana. Na základě návrhu 

pracovníků Ústřední sociální pojišťovny jím byly od roku 1947 [19] opatřovány

tehdejší pracovní průkazy. Rodné číslo se začalo lidem přidělovat pro ukládání 

dokladu o zaměstnání, který později sloužil k výplatě důchodu. V té době se rodné 

číslo přidělovalo pouze těm, kdo byl pojištěn. Po roce 1948, kdy se sjednotily 

sociální pojišťovny, se rodné číslo začalo přidělovat i lidem, kteří do té doby nebyli 

pojištěni. Po roce 1953 se rodné číslo začalo přidělovat i občanům starší 15 let, 

aby je měli uvedené ve svém občanském průkazu. U osob narozených do roku 

1953 mělo rodné číslo pouze třímístnou koncovku. Osoby narozené od 1. 1. 1954 

mají koncové číslo již čtyřmístné. Osobám narozeným do 31. 12. 1968 vydávala 

rodná čísla Česká správa sociálního zabezpečení. Přidělování rodných čísel 

osobám narozeným od 1. 1. 1969 dostal posléze na starosti tehdejší 

Československý statistický úřad, který tak činil až do roku 2003 a to 

prostřednictvím matrik. Byl stanoven nový způsob přidělování i nová struktura. 
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Číslo za lomítkem se mění na čtyřmístné. Všichni, kteří se narodili od roku 1954 

do roku 1968, dostali své nové rodné číslo v rámci velké rozdělovací akce v letech 

1969 – 1970.  Od 1. 1. 2003 přiděluje rodné číslo ministerstvo vnitra. Do poloviny 

80. let si matriky o rodná čísla žádaly. Bylo tedy vymyšleno jen tolik čísel, kolik 

bylo potřeba. Dnes ministerstvo vnitra vytvoří sestavy rodných čísel a každý čtvrt 

rok je pošle matrikám. Matriky k potřebnému počtu čísel posléze přiřadí narozené 

děti a zbytek čísel vrátí.

Obrázek č. 1 - Vyobrazení rodného čísla s popisem

První dvojčíslí rodného čísla může být číslo z rozsahu čísel 00 – 99. Druhé 

dvojčíslí je z rozsahu čísel 01 – 12 nebo 51 – 62.  Pro třetí dvojčíslí, značící den v 

měsíci narození platí, že pro měsíce leden, březen, květen, červenec, srpen, říjen 

a prosinec může mít hodnotu 01 – 31. Pro měsíce duben, červen, září, listopad 

hodnotu 01 – 30 a pro měsíc únor hodnotu 01 – 29. Pro čtyřmístnou koncovku 

platí pravidlo, že to může být pouze číslo z rozsahu 000–9999. Formát rodného 

čísla je tvořeno z data narození ve tvaru RRMMDD - rok, měsíc, den, u ženského 

pohlaví se k hodnotě MM přičítá 50. Závěrečné trojčíslí má povahu sekvenčního 

čísla a poslední číslice má funkci kontrolního znaku. Čtvrté číslo se doplní tak, aby 

celé rodné číslo bylo beze zbytku dělitelné jedenácti. Číslo dělitelné beze zbytku 

jedenácti nazýváme modulo. Na posledním místě rodného čísla je tak zbytek po 

dělení devítimístného čísla číslem jedenáct. Dělitelnost jedenácti lze snadno 

zkontrolovat i zpaměti. Kritériem dělitelnosti jedenácti je rozdíl součtu cifer na 

sudých a lichých místech a jeho dělitelnost jedenácti. U náhodně sestaveného 

rodného čísla 736028/5163 je součet číslic na lichých místech 7 + 6 + 2 + 5 + 6 = 

26, součet číslic na sudých místech 3 + 0 + 8 + 1 + 3 = 15. Rozdíl 26 − 15 = 11. 

Výsledek je dělitelný jedenácti. Celé rodné číslo je dělitelné jedenácti a tedy 

formálně platné. Z tohoto pravidla existuje výjimka. Pokud je zbytek po dělení 
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devítimístného čísla roven deseti a zároveň neexistuje žádná kontrolní číslice, 

která by splňovala předchozí citovanou podmínku, jako kontrolní číslice se použije 

nula. Celé rodné číslo pak není dělitelné jedenácti. Tato výjimka však byla použita 

jen zhruba u 1000 rodných čísel. Přidělování takových rodných čísel bylo roku 

1985 podle interního předpisu Federálního statistického úřadu ukončeno [21]. 

Není však vyloučeno, že se v minimálním počtu vyskytla i po tomto roce. Z

uvedené struktury vyplývá, že rodné číslo má poměrně značnou vypovídací 

schopnost o jeho nositeli. Jelikož je rok narození uveden v rodném čísle jako 

dvojice čísel, v roce 2054 přestane být rodné číslo jednoznačné a ztratí svou 

funkci jednoznačného identifikátoru. V současné době se již vedou rozsáhle 

odborné diskuse o nahrazení rodného čísla v podobě univerzálního 

bezvýznamného čísla.

2.2. Rodný list

Rodný list je matriční doklad, potvrzující narození člověka a základní údaje 

o něm. Zpravidla obsahuje jméno a příjmení dítěte, datum a místo jeho narození, 

popřípadě také osobní identifikační údaj, kterým je u nás rodné číslo a údaje o 

rodičích - otci a matce. Pokladem pro vydání rodného listu jsou údaje zapsané v 

knize narození. Historický původ rodného listu pochází od křesťanů. Těmto se 

jako doklad o křtu vydával list křestní. Křestní list byl zprvu jen dokladem o křtu, 

který obsahoval i údaje o rodičích a kmotrech. Později v něm byly uváděny také 

údaje o narození pokřtěného. Po přechodnou dobu ve 30. a 40. letech 20. století 

byl dotyčný dokument označován také jako rodný a křestní list. V minulosti byl 

vydáván křestní list většinou až před svatbou, do té doby ho člověk k ničemu 

nepotřeboval. V té době nebyl chápán tím osobním dokladem, tak jak je chápán

dnes. Proto je na zachovaných křestních a rodných listech datum vydání až o řadu 

let později než datum narození a křtu. V České republice je rodný list vydáván 

matričními úřady. Narození se zapisuje do knihy narození toho matričního úřadu, v 

jehož územním obvodu došlo k narození. Narození českých státních občanů v 

zahraničí se zapisuje do zvláštní matriky, kterou vede v současné době Úřad 

městského obvodu Brno-střed. Až do doby vydání občanského průkazu, tedy od 
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narození do 15. let věku, slouží rodný list pro dotyčného jako jeho hlavní osobní 

doklad. Je podkladem pro vydání oddacího listu.

2.3. Občanský průkaz

Občanský průkaz je dokument používaný v České republice, dříve také 

v Československu, k identifikaci obyvatel. Občanský průkaz je vydáván všem 

občanům s trvalým pobytem na území státu po dosažení patnácti let věku a v 

případě potřeby slouží k prokazování totožnosti. Poslední vzory vydávané od roku 

2000 obsahují strojově čitelné kódy a je možné se jimi identifikovat kdekoli v 

Evropské unii. Předchůdce dnešních občanských průkazů musíme hledat již 

v období 1. Československé republiky.

2.3.1 Všeobecná občanská legitimace - období 1920 - 1948

Vznik Československé republiky roku 1918 si vyžádal přesnou evidenci 

obyvatelstva a přesné způsoby prokazování totožnosti osob. Na základě nařízení 

vlády tehdejšího Československa [14] bylo rozhodnuto o zavedení Všeobecné 

občanské legitimace. Na území Čech, Moravy a Slezska toto vládní nařízení 

vstoupilo v platnost dnem 1. května 1920. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 

vstoupilo v platnost dnem 3. listopadu 1921. Podle tohoto nařízení mohl každý 

občan žádat, aby mu byla vydána všeobecná občanská legitimace, jež sloužila k 

vnitrostátnímu prokazování totožnosti. Vládní nařízení nestanovovalo občanům 

Československé republiky povinnost vlastnit všeobecnou občanskou legitimaci, 

pouze dávalo právo možnosti zažádat o doklad.

Legitimace byla vydávána na základě zákona [3]. Všeobecná občanská 

legitimace měla tvar knížečky, opatřené vínovými deskami z tuhého papíru. Barva 

desek se ve 30. letech postupně změnila na barvu červenou. Legitimace 

obsahovala kromě fotografie a ověřeného podpisu majitele místo pro otisk palce

pravé ruky. Nebyla ale zákonem stanovená povinnost, mít otisk palce v této 

legitimaci. Dále všeobecná občanská legitimace obsahovala potřebná úřední data 
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– povolání, stav a také popis osoby. Byla vydávána politickými úřady I. Instance či

státními policejními úřady, příslušné podle místa bydliště žadatele. Platnost 

legitimace nebyla nijak časově omezena. Vládní nařízení bylo zrušeno až v roce 

1948. Od tohoto roku se datuje vznik dnešních občanských průkazů.

Prvním povinným osobním dokladem na území první Československé 

republiky, který sloužil pro účely prokazování totožnosti, byla cikánská legitimace. 

Legitimace byla vydávána v souladu se zákonem O potulných Cikánech [4]. Zákon 

byl výslovnou reakcí na řešení cikánské otázky. Na přelomu let 1926 - 1927 došlo 

k podstatnému zhoršení postojů majoritního obyvatelstva vůči Romům, 

v souvislosti s odhalením mladistvých romských zločinců v Moldavě nad Bodvou a 

zejména pak loupeže v jižních Čechách, které byly připisovány Romům. Za takřka 

všeobecné protiromské hysterie podali nezávisle na sobě národní socialisté a 

agrárníci v poslanecké sněmovně Národního shromáždění interpelace o nutnosti 

řešit takzvanou cikánskou otázku. Výsledkem interpelace byl zmiňovaný zákon o 

potulných Cikánech.

„…Ve střední Evropě vyskytují se od počátku patnáctého století. V Čechách 

jsou o nich první záznamy z roku 1416 a v Uhrách z roku 1417. Menší část cikánů 

živila a živí se tu i tam též prací, řemeslem, hlavně kotlářstvím, obchodem, nejvíce 

koňmi, hudbou i tancem, avšak většina z nich se práce štítí, toulají se světem, 

nemají žádného bydliště a živí se žebrotou, krádežemi a hádáním. Žijí primitivně, 

nemyjí se, chodí v hadrech, spí pod širým nebem volně nebo pod chatrnými stany 

a jejich potrava jest velmi skrovná. Jest známo, že vyhrabávají na mrchovištích i 

pošlá zvířata, aby si je k snědku připravili. Výhody kultury a sociální vymoženosti 

jsou jim neznámy. Zákonů a úředních nařízení neznají ani jich nedbají a rovněž se 

nesnaží naučiti se čísti nebo psáti. Neasimilují se proto a zůstávají u všech národů 

tělesem cizím, nevítaným, obtížným a namnoze nebezpečným, jak cizímu 

majetku, tak zdraví a životu…“ (Citace z důvodové zprávy výboru ústavně-

právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 415) O potulných cikánech a podobných 

tulácích, V Praze, dne 23. června 1927) [12].

Legitimace obsahovala 26 listů sešitých v modrých tvrzených deskách. 

Povinnost vlastnit tuto legitimaci se vztahovala na kočovné a potulné cikány starší 
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14 let. Dále také pro tuláky žijící po cikánsku. Při návrhu dokladu bylo pamatováno 

i na jedince, neumějící se podepsat. Vedle podpisové doložky držitele dokladu, 

bylo místo pro otisk ukazováku pravé ruky. 

  

Obrázek č. 2 - Cikánská legitimace [25]

Ustanovení zákona "O potulných Cikánech" se vztahovala na Romy žijící

potulným životem a tuláky žijící po cikánsku. Tyto osoby se musely v roce 1928 

podrobit soupisu, na jehož základě bylo vydáno do roku 1938 asi 36 000 

cikánských legitimací, které měly těmto lidem sloužit jako průkazy totožnosti. 

Zákon dával možnost státní správě zakázat vstup držitelům cikánských legitimací

na určitá místa, čehož využívaly některé lázně nebo části měst. Blíže nerozvedené 

definice pojmů "tulák" a "cikánský způsob života" byl ponecháván na výkladu z 

praxe. Ačkoliv se ustanovení zákona vztahovala jen na kočovné Romy, často byla

aplikována na všechny bez rozdílu. Mezi postiženými bylo i mnoho neromských 

kočovníků, trhovců. Evidenci vedlo četnické pátrací ústředí v Praze.

Československá úprava "cikánské otázky" patřila k nejdůslednějším a byla ve 30. 

letech dávána za vzor na mezinárodních kriminalistických konferencích [27].

2.3.2 Protektorát Čechy a Morava - období 1939 - 1945

Nařízením ve Sbírce nařízení říšského protektora pro Čechy a Moravu z 5. 

prosince 1941 byla na území protektorátu Čechy a Morava dnem 1. ledna 1942 
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zavedena první povinná legitimace pro všechny osoby ve věku 15 až 25 let. 

Nařízení vydal říšský protektor Konstantin von Neurath [23]. Tento průkaz byl 

navržen podle podobného dokumentu s fotografií z Třetí říše a byla přezdívána

kenkarta - německy die Kennkarte - protektorátní průkaz totožnosti, poznávací 

karta.

Jako doklad tožnosti na území protektorátu Čechy a Morava dále stále 

platily všeobecné občanské legitimace, které museli vlastnit osoby starší 25 let. 

Stávající legitimace byly opatřeny razítkem Protrektorat Böhmen und Mähren, 

které bylo otisknuto na druhém listu v jeho horní polovině přes státní znak. V dolní 

polovině byl otisk razítka přes nápis Československé republiky. V souběhu 

s vydáváním Kennkarty byly vydávány modifikované všeobecné občanské 

legitimace, mající na deskách dvoujazyčný německo český název Allgemeine 

bürgerliche legitimation – Všeobecná občanská legitimace státního příslušníka 

Protektorátu Čechy a Morava. Celá legitimace byla ve dvoujazyčném provedení, 

včetně poučení na poslední straně. Krom dvoujazyčného provedení se od 

všeobecných legitimací, vydávaných za první Československé republiky, dále lišila 

v povinnosti být opatřena otiskem palce pravé ruky, v kolonce tomu určené na 

straně číslo 3. Při podávání žádosti o vydání všeobecné legitimace musel žadatel 

v souladu s nařízením Říšského protektora v Čechách a na Moravě podepsat 

prohlášení, že není židem [15].

2.3.3 Doba poválečná - období 1945 - 1948

Po druhé světové válce přešly věci vydávání občanských legitimací na 

ředitelství národní bezpečnosti, případně úřady národní bezpečnosti. Návrat 

k jednojazyčné české popřípadě slovenské verzi si vyžádal jistý čas a tak byla 

vydávána prozatímní potvrzení totožnosti v různých formách, která nahrazovala 

osobní průkaz. Vždy se na prozatímním potvrzení totožnosti nacházela fotografie 

držitele potvrzení.
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2.3.4 Občanské průkazy ČSR - období 1948 - 1960

„…Nový občanský průkaz nemá míti povahu pouhé legitimační listiny, 

dosvědčující totožnost osoby, nýbrž má soustřeďovat také řadu osvědčení o 

významných právních poměrech, která občan často ve svém životě potřebuje, a 

jimiž se vykazuje při různých příležitostech…“ (Příspěvek ministerstva vnitra ke 

zjednodušení a hospodaření veřejné správy, Věstník ministerstva vnitra 

Československé republiky, 15. května 1948) [20].

Dnem 1. října 1948 na území Československé republiky vstoupil v platnost 

nový zákon, týkající se občanských průkazů [5]. Vydáváním občanských průkazů, 

veřejných listin, kterým se všeobecně osvědčují totožnosti osob, byly pověřeny 

okresní, popřípadě místní národní výbory. Doba platnosti byla zásadně určena na 

dobu 10 let. Nový občanský průkaz byl rozdělen do dvou oddílů. V prvním byla 

obsažena obecná data včetně fotografie, otisku prstu či bydliště. Druhý oddíl

přinášel informace o datech narození dětí, osvědčení o státním občanství, 

informaci o krevní skupině majitele, záznam o oprávnění k nošení zbraně nebo 

popřípadě záznam o oprávnění k řízení motorových vozidel. Z 6ti stránkové 

Všeobecné občanské legitimace se občanský průkaz rozrostl na 30ti stránkový 

doklad.

Zákon z roku 1948 byl zrušen roku 1953 vládní nařízením č. 61 [16].  Tímto

nařízením dochází především ke změně platnosti občanských průkazů. Nově je 

zavedena platnost na 5 let. Dle tohoto nařízení se vydává též dočasný občanský 

průkaz, který má dobu platnosti kratší. Je vydáván občanům, kteří nemohli 

předložit všechny stanovené doklady, potřebné pro vydání občanského průkazu.

2.3.5 Občanské průkazy ČSSR - období 1960 - 1991

Se vznikem Československé socialistické republiky a změnou státního 

znaku v roce 1960 došly proměny i občanské průkazy. Byly umístněny do 

umělohmotných desek, státní znak, název republiky a nadpis byl do desek 

vyražen. Samotný obsah průkazů se příliš nezměnil. Po dlouhé době jedinou 
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změnou v oblasti obsahu občanských průkazů bylo přidání kolonky k vyplnění 

rodného čísla v desetimístné formě. K tomuto doplnění došlo na základě účinnosti 

vyhlášky o rodném čísle v roce 1976 [17].  

V roce 1985 dochází k poslední velké změně v pojetí občanských průkazů 

v období ČSSR. Průkaz v umělohmotných deskách je nyní podstatně menší. 

Z dosavadních rozměrů 89 x 128 mm se mění na rozměr 78 x 108 mm. Desky 

jsou co do tisku či barvě poměrně proměnlivé. Průkaz stále vydává obvodní 

oddělení nebo městská správ SNB. 

2.3.6 Občanské průkazy ČSFR - období 1991 - 1993

Politický obrat, provázený změnou názvu republiky i státního znaku, 

nezůstal bez odezvy ve formální podobě nových občanských průkazů. Krom 

změny názvu a statní znaku na umělohmotných deskách, byla nejvýraznější 

změnou průkazů jeho hnědá barva. Úprava obsahu průkazů nedostala 

závažnějších změn.

2.3.7 Občanský průkaz typu karta - období 1993 - 2000 

V souvislosti s rozpadem ČSFR a vznikem samostatné České republiky 

bylo rozhodnuto o urychleném zavedení nových občanských průkazů. Doklady 

vstoupily v platnost dnem 1. května 1993 [18]. Byl zaveden průkaz typu karta. 

Jednalo se o oboustrannou zalaminovanou papírovou kartu o celkovém rozměru 

110 x 82 mm. Tento typ průkazu obsahoval pět různých prvků proti kopírování. 

Krátký termín zavedení a nedostatečné finanční prostředky způsobily, že nový 

doklad se světovým standardům pouze přiblížil. Hlavním nedostatkem dokladu 

bylo, že neobsahoval strojově čitelný kód. Nový občanský průkaz byl proto 

postupně dopracováván. Snaha o eliminování některých nedostatků vyústila 

v roce 1996 v zavedení nového typu průkazu. Dokument se začal vydávat od 1. 

listopadu 1996. Nejmarkantnější změnou bylo použití zabezpečovacího prvku –

hologramu, formou nálepky, umístněné přes pravý okraj fotografie držitele.
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Obsahově občanské průkazy zůstávají neměnné, stále neobsahují strojově čitelný 

kód.

Obrázek č. 3 - Detail strojově čitelné části občanského průkazu vzor 2000

2.3.8 Občanský průkaz - současnost 

V roce 1998 začal proces vyjednávání o vstupu České republiky do EU. 

Jednou z podmínek přijetí bylo mimo jiné i zavedení občanského průkazu se 

strojově čitelnou zónou. Tato podmínka byla splněna zavedením nového 

občanského průkazu, který se začal vydávat od 01. srpna 2000. Jedná se o 

oboustranně laminovanou papírovou kartu rozměru 74 x 105 mm se zaoblenými 

rohy. Rozměry papírového jádra jsou 68 x 99 mm. Jedná se o mezinárodní formát 

ID2. Přední strana je rozdělena na 2 části. První část vizuální, obsahuje vedle 

základních údajů o držiteli jako je jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo 

narození, také tištěnou podobu a podpis držitele dokladu. Druhá část je strojově 

čitelná. Obsahuje strojově čitelný kód, který je přepisem údajů o držiteli a dokladu.

Zadní strana obsahuje povinné údaje - trvalý pobyt, rodné příjmení a rodinný stav. 

Může obsahovat i další povinné údaje – omezení či zbavení způsobilosti 

k právním úkonům nebo uložení zákazu pobytu. Dále může obsahovat nepovinné 

údaje, které se zapisují na požádání občana – údaje o manželovi, manželce, 

dětech a titulech. Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na 

zadní straně dokladu jsou v českém a anglickém jazyce. Od 1. ledna 2005 je 

vydáván v České republice nový model občanského průkazu se strojově čitelnou 

zónou. Po technické stránce je tento model shodný se vzorem 2000. Oproti 
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předchozímu modelu je položka „MÍSTO NAROZENÍ“ přesunuta na zadní stranu 

dokladu a pod tištěnou podobou držitele je nově umístěn název položky „číslo 

OP/DOC.NO/NO.DOC.“ Názvy položek na přední straně a některé názvy položek 

na zadní straně dokladu jsou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Od 

roku 2006 je na zadní stranu jako další údaj zaznamenáváno uzavření 

registrovaného partnerství a jako nepovinný údaj též údaje o partnerovi.

Obrázek č. 4 - Občanský průkaz vzor 2000
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3. ZABEZPEČOVACÍ PRVKY

Každé společenské zřízení, které vydávalo a vydává své osobní doklady, 

má snahu o co nejlepší zabezpečení dokladů proti jejich padělání či pozměňování. 

Aby se této činnosti předcházelo, jsou doklady různými způsoby zabezpečovány. 

Ochranné prvky mají za úkol znemožnit či znesnadnit případným padělatelům 

práci a současně umožnit snadné rozeznání padělku. Ochranné prvky můžeme 

rozdělit podle jejich určení do následujících tří skupin:

1) Prvky určené pro veřejnost

Ochranné prvky, které průměrný uživatel, který není vybaven technickými 

prostředky a je poučen o existenci jednotlivých prvků, je dokáže vyhodnotit a 

rozeznat podezřelý detail.

2) Prvky takzvané inspekční úrovně

Ochranné prvky, které jsou určeny pro užší okruh lidí a lze je detekovat 

jednoduchými technickými pomůckami.

3) Prvky nejvyšší úrovně

Jedná se o tajné ochranné prvky, které lze detekovat za pomocí složité 

techniky speciálními metodami

3.1 Ochranné prvky v období 1948 - 1953

Jako zabezpečovací prvek je v tomto období užíváno nýtového spojení 

fotografie s dokladem. Případné roznýtování a následné vyjmutí fotografie a její 

zaměnění za jinou, zanechalo na obalových deskách dokladu snadno čitelné 

stopy. Dále to bylo užití mokrého razítka vydávacího orgánu přes vlepenou 

fotografii. Síla fotografie způsobuje při razítkování přerušení otisku razítka –

velikost závisí na síle fotografie, použitém tlaku a kvalitě razítkovací plochy 

podtisku. Jako určitou formu zabezpečení lze považovat i ruční způsob 
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vypisování údajů a složení použitého inkoustu. Jednalo se o černý, světlo stálý 

inkoust, který byl odolný proti vymytí rozpouštědly. Dalším používaným prvkem 

byl podtisk. Ochranný vzorový tisk, obvykle vytištěný jako první podkladový 

zabezpečující tisk, pokrývající celou nebo požadovanou část plochy; nejčastěji 

tištěný ofsetem.

3.2 Ochranné prvky v období 1948 - 1985

V tomto období se ve vydávaných osobních dokladech začíná objevovat 

nový zabezpečovací prvek:

Vodoznak - jedná se o obrazec vytvořený při výrobě zhuštěním a zředěním 

vláken materiálu, viditelný v průsvitu; kvalitní vodoznak je viditelný i při šikmém 

osvětlení. Mnohdy je nesprávně nazývá vodotiskem.

3.3 Ochranné prvky v období 1985 - 1993

Období přineslo do zabezpečení dokladů dva nové prvky. 

Suchá pečeť - razítko vytvořené bez barvy, pouze tlakem a prolisem. Pečeť se 

razila do rohu fotografie, která byla vlepena v dokladu. Přístroj pro aplikaci 

suchého razítka většinou sestává z lisu a dvou lisovacích forem - raznice a 

matrice. Prohlubně vyryté v matrici a do nich přesně zapadající výstupky na raznici 

zdeformují dotyčný materiál tak, že vlis z jeho povrchu částečně vystupuje.

Luminiscence používaných materiálů - reakce podkladového materiálu, 

většinou papíru či příměsí v něm na osvětlení UV světlem. Krátké úlomky vláken 

se přimíchaly do papírové kaše při výrobě papíru, který sloužil pro výrobu dokladu. 

Tato vlákna byla posléze viditelná pod UV světlem o vlnové délce 365nm.
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3.4 Ochranné prvky v období 1993 - 2000  

Na poli ochranných prvků se objevují nové prvky zabezpečení:

Giloše - vzory z jemných čar - jemné komplexní obrazce skládající se z 

propletených nepřerušovaných čar sestavených do absolutně přesných 

geometrických vzorců. Bez speciálních programů v počítači nelze tak složitý motiv 

s dostatečnou přesností na tisíciny milimetru vyrobit. Zajišťovací tisk skládá 

vyobrazení giloší či jiných vzorů z jemných čar s cílem zvýšit obtížnost 

napodobení a reprodukce. Často dochází ke kombinaci s duhovým přechodem 

barev. Tento postup barevného ofsetového tisku se používá na ochranu 

zabezpečených dokladů proti barevné separaci nebo kopírování, a to 

prostřednictvím jemného spojení jedné barvy do druhé, jehož výsledkem je 

postupná změna barvy.

Obrázek č. 5 - Detail pozitivní a negativní gilošové vzory

Minitisk, Mikrotisk – tisk, který je složen z malých znaků, slouží jako ochrana 

proti kopírování a k zabezpečení; může být začleněn v podkladovém tisku nebo na 

bezpečnostních proužcích, případně také jako pomocná linka nebo lemování. 

Minitisk může být rozlišen pouhým okem, ale jasněji pouze ve zvětšení. K přečtení 

mikrotisk je často zapotřebí použít malé zvětšení, například klenotnickou lupu.

Nekonečný text - opakované řádky textu, nejčastěji mikrotisku někdy bez mezer, 

použité na podtisku nebo v zajišťovacím proužku.
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Soutisková značka - přesné krytí na přední a zadní straně odpovídajících 

tiskových prvků. Obrazce nebo částečné motivy jsou zdánlivě náhodně vytištěny 

na přední a zadní straně základní vrstvy, ale přesně si vzájemně odpovídají nebo 

tvoří úplný motiv viditelný v průchozím světle. Nedokonalý soutisk na padělaném 

dokladu bude v průchozím světle vypadat jako rozmazaný obrázek.

Hologram - optický prvek, jehož motivem může být jakýkoliv reálný objekt; při 

změnách úhlu dopadajícího světla vidíme prostorový záznam objektu. Existuje 

množství odlišných efektů, například 2D hologramy - dvourozměrné hologramy se 

změnami struktury a barvy, 3D hologramy s různými vyobrazeními, hologramy s 

kinematickými efekty atak dále.

3.5 Ochranné prvky současnosti  

Díky rapidnímu snížení cen výpočetní techniky a vytvoření operačních 

systémů, které ve svém ovládání nekladou tak vysoké nároky na znalosti 

uživatele, dochází ke zpřístupnění výpočetní technicky široké veřejnosti. Dochází 

také k masivnímu rozvoji a zpřístupnění internetu. Výpočetní technika, její periférie 

a přístup k síti Internet se stávají nedílnými společníky každé domácnosti. 

S rozšířením výpočetní techniky a rozvoje internetu se do rukou padělatelů 

dostávají nové technologie. Na internetu není problém si nelegálním způsobem 

opatřit kvalitní grafický software v hodnotě řádově několika desítek tisíc korun. 

Spojení grafického softwaru, výkonné počítačové sestavy a špičkové barevné 

laserové tiskárny, přináší do rukou padělatelů dokladů nové možnosti. Nároky na 

ochranné prvky stoupají. Prvky se navzájem překrývají, kombinují, aby se pokud 

možno zcela zabránilo padělání či pozměňování dokladů. Objevují se nové 

technologie zabezpečení dokladů.

Antikopírovací / antiskenovací rastr - tištěné zajišťovací prvky integrované do 

podtisku na ochranu před napodobením formou kopírování. Tištěná zobrazení a 

vzory obsahují vložené neboli skryté informace, které nejsou při přezkoumání 

pouhým okem za běžných podmínek viditelné, ale jež se po zkopírování či 
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oskenování viditelnými nebo čitelnými stanou, případně způsobí, že se objeví 

nedostatky – chyby.

Obrázek č. 6 - Ukázka antikopírovacího rastru

Čárový kód / 2D čárový kód - strojově čitelná informace. V čárových kódech jsou 

uloženy údaje pomocí vytištěných svislých rovnoběžných čar o různé tloušťce a 

různé vzájemné vzdálenosti; tyto údaje lze snímat pomocí optického zařízení. Ve 

2D – dvojrozměrném čárovém kódu se údaje ukládají ve dvou směrech, díky 

čemuž může 2D kód obsahovat mnohem více informací než 1D čárový kód.

Integrování osobních údajů, fotografie, podpisu - postup, při němž je během 

personalizace použita technika tisku, laserového gravírování nebo fotografického 

postupu pro účely začlenění fotografie držitele, podpisu či textu obsahujícího 

osobní údaje přímo do základní vrstvy nebo do fólie. Integrovaná fotografie 

nepředstavuje samostatnou část dokladu, nýbrž jeho nedílnou součást; fotografie 

je přenesena na stránku s osobními údaji digitální cestou.

Kinegram® - počítačem vytvořený hologram - difrakční opticky proměnlivý 

obrazový prvek, schopný generovat složené obrazce o vysokém rozlišení. 

Kinegram® obsahuje zvláštní typy počítačem vytvořených difrakčních optických 

elementů, jež nesou na povrchu symetrické i asymetrické reliéfy - mřížky. Tyto 

mřížky jsou většinou uspořádány formou vektorové grafiky a lze je sestavit 

různými způsoby tak, aby vytvářely kinematické efekty, efekty změny barev či 

převrácení kontrastu a další zvláštní efekty.
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Laserové gravírování – způsob zápisu dat a podobenky do polykarbonátového 

materiálu pomocí laserového paprsku; prozatím pouze v černobílém provedení. 

Výsledkem použití laserové technologie je přesný a trvalý popis, který lze odstranit 

pouze hrubou silou. Hloubku účinků laseru lze libovolně nastavit. Rozeznáváme 

dva druhy laserového gravírování: vnitřní gravírování – dochází ke zčernání ve 

spodních vrstvách skrze průhledné krycí fólie, které jsou necitlivé na laserové 

záření a vystouplé neboli hmatatelné gravírování. 

Obrázek č. 7 - Hmatatelné laserové gravírování čísla

Nanotisk – vyšší stupeň mikrotisku, k jeho přečtení je zapotřebí velkého zvětšení, 

například elektronického mikroskopu.

Opticky proměnlivá barva - OVI - tisková barva obsahující opticky proměnlivé 

částice, na kterých jsou patrné značné barevné změny - výrazné barevné kolísání, 

v závislosti na úhlu pohledu nebo osvětlení. Opticky proměnlivé barvy jsou složeny 

z mnohovrstevných mikroskopických vloček v transparentním nosiči barviva. 

Pigmentové vločky fungují jako mikroskopické optické prvky provádějící selekci 

vlnového pásma.

Optické zjasňovače - látky, které se při výrobě papíru přidávají do papíroviny.

Přítomnost optických zjasňovačů lze zjistit prostřednictvím UV světla, ve kterém 

fluoreskují modře.

Reagující barva - typ rozpustné barvy, jež se rozpouští v určitých rozpouštědlech 

či ve vodě; konkrétní části zajišťovacího tisku v důsledku jejího použití zmizí nebo 

vyblednou, jsou-li vystaveny rozpouštědlům. Často zaměňována s rozpíjející 

barvou.
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Reliéfní ražba / ražba na fólii - mechanický vlis do povrchu například fólie; 

rozpoznatelný v šikmém světle nebo hmatem. Reliéfní ražba zahrnuje ražbu 

písmen, motivů nebo jiných obrazců pomocí vysokého tlaku. Může být tvořena 

komplexním obrazcem ze vzorů z jemných čar či mikrotiskem.

Skrytý - kódovaný obraz - prostřednictvím zvláštních softwarových nástrojů jsou 

jedinečné informace, například jméno držitele, zaneseny do fotografie držitele 

nebo neměnné informace, například název země, jsou zapuštěny do podtisku 

osobních dokladů. Tyto informace nejsou viditelné lidským okem, neboť jsou 

vytištěny v „kódovaném“ formátu a mohou být patrné pouze za použití 

dekódovacího filtru - speciálního prohlížeče nebo laboratorního vybavení jako je 

skener nebo fotoaparát s počítačem vybaveným grafickým softwarem.

Strojově čitelný kód - seskupení písmen, číslic a znaků stanoveného formátu 

OCR-B, které jsou určeny pro optické strojové čtení.

Strojově ověřitelný prvek - zajišťovací prvek, jejž lze strojově přečíst a ověřit 

pomocí čtecího zařízení; slouží k ověření pravosti dokladu totožnosti 

prostřednictvím zjištění přítomnosti či rozměrů zvláštních fyzikálních vlastností 

prvků či struktur dotyčného dokladu.

V této části kapitoly jsem uvedl krátký výčet ochranných prvků, které se 

v současné době nejčastěji používají k zabezpečení osobních dokladů. Jaké 

konkrétní ochranné prvky inspekční a nejvyšší úrovně jsou použity u osobních 

dokladů vydávaných v České republice, nelze z důvodu utajení uvést.      
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4. PRÁVNÍ SFÉRA

4.1 Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů řeší na nejvyšší úrovni Ústava české republiky, 

konkrétně Čl. 3 – v němž se uvádí, že součástí ústavního pořádku České 

republiky je Listina základních práv a svobod [6].

Listina základních práv a svobod byla přijata v roce 1993 Českou národní 

radou [7]. V článku 10, odstavci 3 se říká, cituji: „Každý má právo na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o 

své osobě.“

Aby se zamezilo porušování výše uvedeného článku Listiny základních práv 

a svobod, byl zřízen zákonem [2] Úřad pro ochranu osobních údajů. Sídlo úřadu je 

v Praze. Působnost Úřadu je vymezena v § 2 a v § 29 zákona. Pro některé 

zvláštní agendy je působnost vymezena ve zvláštních právních předpisech [24].

Úřad pro ochranu osobních údajů je nezávislým orgánem, který provádí 

dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních 

údajů, vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a 

stížnosti občanů na porušení zákona, nebo poskytuje konzultace v oblasti ochrany 

osobních údajů. Úřad spravuje informační systémy veřejné správy podle zákona 

[8]. Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je zaručené právo na ochranu 

občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním 

osobních údajů. V současné společnosti je vlivem rozvoje informačních 

technologií toto právo stále více narušováno.

Vstupem České republiky do Evropské unie a poté do Schengenského 

informačního systému - dále také jako SIS, zřízeného na základě Schengenské 

prováděcí úmluvy – dále také jako SPÚ z roku 1990, je každý ze schengenských 

států na základě SPÚ povinen zřídit a udržovat svoji vnitrostátní část SIS.

Zjednodušeně řečeno je princip takový, že jakmile jeden z členských států vloží do 
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svého národního SIS nový záznam, popřípadě provede změnu, opravu či výmaz 

záznamu, tato informace je automaticky, prostřednictvím centrální jednotky 

Schengenského informačního systému – dále také jako i CSIS, předána 

do národních součástí všech ostatních členských států. K vyhledávání záznamů 

v SIS tak nedochází na centrální, ale na národní úrovni, která je, jak bylo uvedeno,

neustále aktualizována. 

Technickou podpůrnou jednotku CSIS zřizují a udržují všechny 

schengenské státy společně, nicméně odpovídá za ni Francie, na jejímž území je 

umístěna - konkrétně ve Štrasburku. Schengenský informační systém umožňuje 

orgánům určeným smluvními stranami automatizované vyhledávání záznamů o 

osobách a věcech. Využití této databáze je striktně limitováno.

Vzhledem k tomu, že SIS obsahuje velké množství důvěrných dat jak 

o občanech takzvaných třetích zemí, tak o občanech Evropské unie, jejichž 

neoprávněné zpřístupnění nebo chybné zpracování by mohlo vyústit ve velmi 

závažný zásah do práv dotčené osoby, bylo nezbytné nastavit striktní kriteria pro 

zpracování osobních údajů v SIS a plnění těchto pravidel také důsledně 

kontrolovat. Pravidla pro zpracování osobních údajů v SIS jsou obsažena přímo 

v SPÚ, konkrétně v ustanovení čl. 102 až 118. 

Kromě zmíněných pravidel pro zpracování osobních údajů v SIS stanoví 

Schengenská prováděcí úmluva také obecná pravidla pro předávání osobních 

údajů v rámci spolupráce příslušných orgánů. Tato pravidla jsou uvedena 

v článcích č. 126 až 129 SPÚ. Schengenská prováděcí úmluva současně 

požaduje, aby každý členský stát přijal vnitrostátní právní předpisy pro zajištění 

alespoň takové úrovně ochrany dat, jakou vyžaduje Úmluva Rady Evropy o 

ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů ze dne 

28. ledna 1981 a na ní navazující Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R 

(87) 15 ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti [22].

Kontrolou dodržování zásad nakládání s daty obsaženými v národních částech 

SIS jsou pověřeny jednotlivé národní dozorové úřady, obdobné Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.
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4.2 Trestná činnost

Trestná činnost na úseku osobních dokladů je úzce spjata s organizovaným 

zločinem. S osobami páchající organizovanou trestnou činnost majetkového 

charakteru, krádeže luxusních osobních automobilů, organizující nelegální migraci 

a převaděčství, organizují prostituci a s ní spojený obchod s takzvaným bílým 

masem, dále výrobu a distribuci drog, omamných a psychotropních látek a obchod 

se zbraněmi. Členové organizovaných skupin pochází převážně z bývalé 

Jugoslávie, ze zemí bývalého Sovětského svazu a v neposlední řadě také z Asie, 

převážně z Vietnamu a Číny. Zvláště organizované skupiny z Asie jsou pro 

bezpečností složky státu nepříjemný soupeř. Jejich uzavřená hierarchie a až 

bezmezná oddanost činní mnohdy nepřekonatelnou překážku pro proniknutí 

policejních agentů do struktur těchto organizovaných skupin.  

Hovoříme-li o trestné činnosti na úseku osobních dokladů – hovoříme o 

padělání dokladů, pozměňování dokladů, šíření a prodej pseudodokladů. 

Pseudodoklad je typem falešného dokladu. Mezi pseudodoklady patří řada 

dokladů, které nemají právní podklad a které obvykle nejsou založeny na žádném 

legitimním dokladu. Mezi další typy falešného dokladu se řadí padělaný a 

pozměněný doklad. Padělaným dokladem se rozumí nepovolená kopie či 

reprodukce pravého zabezpečeného dokladu. U pozměněných dokladů

rozeznáváme dva druhy:

1) Neoprávněné pozměnění pravého dokladu – původní stav pravého 

dokladu byl po jeho právoplatném vydání změněn padělatelem. 

2) Neoprávněné, podvodné vyplnění bianko dokladu – pravý doklad, jehož 

bianko verze byla zcizena a personalizována neoprávněnou osobou, kdy doklad 

byl vyplněný padělatelem.

V našem právním systému je této problematice věnováno ustanovení § 176 

trestním zákona [9]. Trestní sazba je zde stanovena v rozmezí od peněžitého 

trestu po trest odnětí svobody na dobu až 5 let. Horní hranice trestu je udělována 

v případech, kdy je pachatel členem organizované skupiny, nebo pokud činem, při 

kterém bylo užito padělaného či jinak pozměněného dokladu, byla způsobena 

škoda dosahující nejméně částky 500.000 Kč. 
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Samotná neoprávněná výroba a držení razítka se státním znakem, či 

razítka státního orgánu nebylo do roku 1998 trestným činem. Dnem 01. ledna 

1998 vstoupila v platnost novelizace trestního zákona a to zákonem č. 253/1997 

Sb. [10]. Tato novelizace přinesla zavedení ustanovení § 176a - Nedovolená 

výroba a držení státní pečeti a úředního razítka. 

Hlavním důvodem pro zavedení ustanovení § 176a bylo, že skutková 

podstata trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176

trestního zákona s ohledem na trestní sazbu a ustanovení § 7 odst. 1 trestního 

zákona neumožňovala trestat přípravná jednání spočívající zejména v obstarání 

nástrojů pro padělání veřejné listiny. Doplněním trestního zákona o uvedenou 

skutkovou podstatu se tato forma přípravy trestného činu padělání a pozměňování 

veřejné listiny považuje za dokonaný trestný čin. Ustanovení § 176a se užívá 

převážně ve vztahu k těm, kteří se výrobou takových razítek zabývají v rámci 

svého podnikání. Toto provinění zákon posléze trestá odnětím svobody až na 1 

rok, nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

Skupiny zabírající obchodem s padělanými či pozměněnými doklady hojně 

využívají možnosti internetu. V současné době existují například ruské stránky, na 

kterých lze objednat nelegální cestovní doklady některých států EU, společně i s 

řidičskými průkazy. Na stránkách je také obsažen návod, jak s dokladem nakládat 

při překračování státních hranic. Ceny takto nabízených dokladů se pohybují 

v rozmezí od 250 USD do 1.100 USD. Při zájmu o takový typ dokladu stačí, aby 

zájemce zaslal na kontaktní email fotografii v požadované kvalitě, rozměru a 

uvedl, o jaký typ dokladu má zájem.  Zpětně obdrží údaje pro platbu. Po potvrzení 

o zaplacení, obdrží textový formulář v aplikaci Word, který vyplní a odešle zpět. 

Doba dodání takto nabízených dokladů je 28 dnů a doklad je zasílán 

prostřednictvím expresních kurýrních služeb FedEx, DHL nebo UPS [35].  
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5. Vize budoucího vývoje   

5.1 Rok 2010 - Elektronický občanský průkaz

Z pohledu průkazů totožnosti můžeme státy Evropské unie rozdělit do tří 

skupin. 1. skupina - státy, které nevydávají průkaz totožnosti - Dánsko, Irsko, 

Lotyšsko, Velká Británie. 2. skupina – státy, které vydávají elektronický doklad -

Belgie, Estonsko, Finsko, Itálie, Švédsko. Dále sem lze zařadit i Španělsko, které 

systém vydávání elektronického dokladu již testuje. 3. skupina - ostatní státy 

vydávající průkazy totožnosti, jejichž provedení se značně liší. Od papírové karty 

až po plastové doklady s vysokým stupněm zabezpečení proti padělání a 

pozměňování. Počínaje datem 01. 07. 2010 se v České republice spustí zkušební 

provoz, vydávání elektronického občanského průkazu a tím se zařadí do skupiny 

států, vydávají elektronický doklad. [24]

Konec s běháním mezi úřady, zjednodušená komunikace občana s úřady, 

výrazné administrativní zjednodušení, úspora času i státních peněz a v neposlední 

řadě méně dokumentů v peněžence občana. Taková je vize s vydáváním nového 

elektronického občanského průkazu, dále také e-OP. Elektronický občanský 

průkaz bude vydáván na základě novelizace zákona O občanských průkazech, 

v souladu s technickými specifikacemi, schválené Evropskou komisí pro 

standardizaci dne 17. 7. 2003 [30], které popisují elektronickou identifikační kartu.

   

Obrázek č. 8 – Maketa návrhu elektronického občanského průkazu 
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Elektronický občanský průkaz bude ve formátu polykarbonátové karty - ID 

1, rozměr 54 x 85, 6 mm. Jde o stejný rozměr, jako má v současné době vydávaný 

řidičský průkaz. Kromě fotografie držitele budou na e-OP uvedeny ve viditelné 

podobě pouze údaje sloužící k identifikaci občana - příjmení, jméno, datum a 

místo narození, pohlaví, státní občanství. Dále bude obsahovat číslo dokladu, 

datum vydání, datum platnosti e-OP, podpis držitele a vydávající orgán. U 

nového e-OP budou vypuštěny údaje, které se během života občana mohly změnit 

a jejichž změny byly nejčastějším důvodem pro vydání nového občanského 

průkazu. Jedná se doposud povinné údaje - trvalý pobyt, osobní stav, zbavení 

nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu. Dále vymizí i

užívané nepovinné údaje - titul, manžel, partner, děti. Od vypuštění těchto údajů 

se Ministerstvo vnitra slibuje výrazné administrativní zjednodušení, úsporu času a

státních peněz.

Elektronický občanský průkaz bude vydáván ve dvou variantách se strojově 

čitelnými údaji ve formě 2D čárového kódu, lišící se technickým vybavením, 

spočívající v existenci kontaktního čipu nebo v jeho úplné absenci. 2D čárový kód 

bude obsahovat agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských 

průkazů a číslo občanského průkazu, jež umožní držiteli e-OP komunikovat se 

základními registry veřejné správy [13]. Kontaktní čip byl zvolen z důvodu vyšší 

míry zabezpečení ochrany proti zneužití údajů obsažených v čipu. Data 

v kontaktním čipu nebudou moci být snímána takzvaně na dálku jako v případě 

čipu bezkontaktního. K využití funkce kontaktního čipu je ze strany držitele e-OP 

nutná aktivní manipulace, čímž držitel získává kontrolu, kdy a kde byly údaje 

obsažené v e-OP s jeho vědomím využity. Nový elektronický občanský průkaz 

nebude obsahovat biometrické údaje držitele. 

Mezi hlavní klady možnosti výběru ze dvou variant e-OP lze řadit zejména 

ten fakt, že občan si může vybrat variantu podle svých požadavků. Výběr ze dvou 

variant nabízí občanům, kteří nevyžadují nadstandardní využívání možnosti 

elektronické komunikace, například pomocí zaručeného elektronického podpisu, 

možnost zvolit si elektronický občanský průkaz bez čipu. Tento jim přesto umožní 

běžnou elektronickou komunikaci prostřednictvím základních registrů. 



Jaroslav Lepeška: Osobní doklady

2009 26

Držiteli e-OP s čipem bude umožněno komfortní využívání informačních 

systémů veřejné správy v rozsahu, který bude vyhovovat jeho požadavkům. Podle 

potřeb bude posléze možné do čipu nahrát další aplikace, které funkce e-OP dále

rozšíří. Předpokládá se jeho rozšíření o certifikovaný elektronický podpis, mohl by 

být využíván pro účely zdravotního pojištění, popřípadě pro výkon volebního 

práva. V tomto případě bude za vydání e-OP s čipem vybírán správní poplatek 

v hodnotě 500,-Kč, u varianty bez čipu se předpokládá vydávání bez poplatku. 

Elektronický občanský průkaz bude chráněn soukromým bezpečnostním

kódem, obdobným PINu platebních karet. Soukromý bezpečnostní kód bude 

ověřovat oprávněnost elektronické identifikace držitele při komunikaci s 

informačními systémy veřejné správy. Znám bude pouze držiteli dokladu a bude 

tvořen kombinací minimálně 4 a maximálně 10 číslic. Tuto kombinaci čísel si 

občan sám zvolí při převzetí dokladu. V případě třetího chybného zadání PINu se 

možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování bude na žádost občana 

uskutečnitelné pouze na jemu místně příslušném úřadu obce s rozšířenou 

působností.

Nový e-OP bude plnit funkci ověření identity - totožnosti, též funkci 

cestovního dokladu v rámci Evropské unie. Dále umožní elektronickou komunikaci

občana s orgány veřejné správy, například pro přístup do datových schránek, 

které budou zavedeny pro fyzické i právnické osoby [11]. Datové schránky lze 

popsat jako systém, který má umožnit komunikaci mezi orgány veřejné moci na 

straně jedné a občany a právnickými osobami na straně druhé [31]. V neposlední 

řadě se očekává, že e-OP by mohl také nahradit řadu oprávnění například řidičský 

průkaz, zbrojní průkaz a další.

Vydání nového elektronického občanského průkazu má i řadu odpůrců. 

Ministerstvu vnitra je vytýkáno vydávání dvou verzí e-OP. Jejich zhotovování bude 

vyžadovat dva rozdílné technologické postupy, což přinese zvýšené výdaje na 

technické prostředky, včetně nového softwaru. Samozřejmě ruku v ruce se 

zvýšením nákladů na lidské zdroje. Na druhé straně je občanským sdružením 

Efektivní stát - eStat.cz [32], kritizována samotná existence občanského průkazu, 

jako pozůstatku z dob minulých. Dle názoru občanského sdružení eStat.cz by se 
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zrušením povinnosti mít občanský průkaz, uvolnil prostor pro použití moderních 

technologií při prokazování identity občana. Na povinnost mít elektronický 

občanský průkaz nelze nahlížet jinak, než na bezúčelné a nákladné rozšíření 

možností identifikace občana. V řadě zemí světa postačí k prokázání totožnosti 

předložení cestovního pasu, nebo řidičského průkazu, potažmo průkazu

sociálního či zdravotního pojištění. Z pohledu našeho státu lze jako příklad uvést 

řidičský průkaz, vydávaný podle norem Evropské unie [26]. Dle Ministerstva 

dopravy je v České republice v současné době evidováno více než 6,5 milionu 

řidičů, z nichž 54 procent jsou již dnes držiteli průkazu typu Evropských 

společenství, přičemž toto číslo zdaleka není konečné. Těmto občanům by k 

prokázání své identity stačilo používat zmiňovaný řidičský průkaz, čímž by se

státnímu rozpočtu ušetřila nemalá finanční částka.

Mezi další odpůrce lze také zařadit i Ministerstvo zdravotnictví, jež se brání 

rozšíření funkce e-OP o průkaz zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví 

zastává názor oddělit doklady prokazující totožnost občana vydávané státem od 

dokladů zajišťující přístup k eGovernmentu a eHealth aplikacím, jako je průkaz 

pojištěnce či přístup ke zdravotní dokumentaci, které jsou vydávány nestátními 

subjekty.

Jak nakonec bude elektronický občanský průkaz přijat veřejností, ostatními 

ministerstvy a jaké nové funkce a výhody jeho držiteli přinese, ukáže až čas. 

5.2 Blízká budoucnost

Z pohledu používání osobních dokladů, jako způsobu identifikace osoby, 

lze v horizontu několika desítek let očekávat postupné nahrazení národních 

osobních dokladů jedním celoevropským případně celosvětově univerzálním 

osobním dokladem. Pojmy jako cestovní doklad, řidičský průkaz, karta zdravotního 

pojištění, zbrojní průkaz a další zcela vymizí. Jednotlivec bude vlastnit jednu 

univerzální kartu s čipem, která zastane mnoho funkcí - prokázání totožnosti, 

prostředek komunikace se státní správou, prokázání oprávnění držitele, nebo při 

lékařském ošetření jako doklad zdravotního pojištění. 
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Karta bude obsahovat čip, jehož část bude vyhrazena pro 

případné doplnění zvolených aplikací, rozšiřující funkci univerzální karty. Držitel 

bude mít tak na výběr, zda a o jaké si rozšíří svou kartu. Ve veřejných kioscích si 

dle svého uvážení a volby jednoduše vybere autorizovanou aplikaci, která se 

posléze za předem stanovený poplatek, po jeho předchozí verifikaci, nahraje na 

čip karty. Svou kartu například obohatí o funkci permanentky do sportovního 

areálu či o aplikaci umožňující funkci platební karty. Banka, u níž držitel karty má 

své účty, posléze universální kartu prováže s účty držitele. Společnosti budou 

moci nahrávat aplikace, které zaměstnancům nahradí jejich zaměstnanecké karty, 

včetně potřebných oprávnění. Zabezpečení takovéto karty bude na velmi vysoké 

úrovni a zcela znemožní její případné klonování či zneužití. V případě ztráty či 

odcizení karty se online, přes centrální registr těchto karet, zablokuje a tím vyřadí 

z provozu. 

5.3 Vzdálená budoucnost

Nové technologie umožní využít doposud skryté možnosti v oblasti

identifikace. Potřeba existence dokladu z důvodu identifikace občana postupně 

zcela vymizí. Velmi výkonné scannery a záznamová zařízení s vysokým 

rozlišením budou schopna člověka identifikovat během několika sekund i přes 

vzdálenost několika metrů a to na základě charakteristiky jeho chůze či 

biometrických znaků. Pro monitorovací systém nebude problém souběžně 

identifikovat několik osob. Taktéž nebude překážkou ani dav obklopující 

detekovaného jedince. 

Mezi biometrické znaky vhodné pro identifikaci osoby se řadí otisk prstu či 

dlaně, geometrie dlaně, rozprostření žil na zápěstí ruky, geometrie tváře, obraz 

sítnice nebo duhovky, DNA, charakteristika hlasu a charakteristika chůze. Každá 

ze zmiňovaných způsobů identifikací za pomocí biometrických dat má své výhody 

i nevýhody. Kombinací dvou či více způsobů identifikací, budou jednotlivé 

nevýhody zcela eliminovány. 
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Způsoby identifikace lze rozdělit na bezkontaktní a kontaktní. Bezkontaktní 

identifikace značí proces, kdy identifikovaná osoba nepřijde přímo do styku se 

zařízením, které ověřuje identitu osoby. Jednotlivec bude za pohybu nasnímán 

vysoce výkonnými scannery a kamerami s maximálními rozlišovacími 

schopnostmi. Záznam poté bude dekódován a vyhodnocen. Následně dojde 

k porovnání získaného obrazu s databází, jehož výsledkem bude jednoznačná 

identifikace osoby. V tomto případě zcela odpadne nutnost přímé spolupráce 

osoby. Pro bezkontaktní identifikaci osoby tak připadají v úvahu již zmiňovaná 

charakteristika chůze v kombinaci s dalšími biometrickými znaky, jako jsou scan 

duhovky či geometrie tváře.

Naopak při kontaktním způsobu ověřování totožnosti bude vyžadována 

aktivní účast osoby. Tato přijde do styku se zařízením, kde jí bude za pomocí 

čtečky sejmut biometrický znak - otisk prstu, dlaně, nebo bude naskenován obraz 

sítnice či duhovky, proveden scan rozprostření žil, popřípadě odevzdá vzorek 

DNA, například ve formě stěru z úst. Kombinací takto získaných dat bude poté 

ověřena totožnost osoby. 

V oblasti identifikace osob lze také očekávat možnost využití 

nanotechnologie. Osobám bude na předem určené místo na těle, pod kůži, 

případně do krve, implantován nanočip, který poslouží k jednoznačné identifikaci 

osoby. Bude obsahovat údaje, které porovnáním s aktuálně získanými daty ověří 

totožnost jednotlivce.      

5.4 Identifikace versus Verifikace

Při identifikaci osoby za pomocí biometrických dat je nutno rozlišovat mezi 

dvěma pojmy a to mezi Identifikací a Verifikací. 

Identifikace - 1:n, totožnost neboli identita osoby není známa. Je nevyhnutelné 

posoudit postupně celou databázi registrovaných osob. Systém na základě 

poskytnutého vzorku popřípadě kombinací vzorků, jakožto jediné vstupní 

informace, vyhledává a ověřuje shodnost v databázi všech vzorků. Výstupem je 
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identita osoby nebo neexistující osoba.

Verifikace - 1:1, identita osoby je známá a je potřeba ověření této identity. Systém 

vyžaduje po osobě ověření identity na podkladě dvou vstupních informací. Prvním 

vstupem je PIN a dále biometrický znak či kombinace více znaků. Biometrický 

znak systém vyhledává a ověřuje v databázi vzorků, nebo na autentizačním 

zařízení. Výstupem je buďto konkrétní osoba nebo neevidovaná osoba.

Obrázek č. 9 – Identifikace a Verifikace
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6. ZÁVĚR

Ve své bakalářské práci jsem shrnul a popsal vývoj občanského průkazu od 

vzniku Československa v roce 1918 až do současnosti. Řidičský průkaz a cestovní 

doklad jsem záměrně vynechal, neboť na popsání jejich postupného vývoje by 

bylo třeba další samostatné práce. 

Ač historie samostatného státu sahá do roku 1918, došel jsem 

k zajímavému zjištění. Na území tehdejší 1. Republiky nebyl do roku 1942 

zákonem povinný osobní doklad pro všechny osoby starší 15 let. Jediným ze 

zákona povinným dokladem byla v té době pouze Cikánská legitimace, která byla 

vydávána od roku 1928, v souladu se zákonem O potulných cikánech č. 117 Sb. z.

a n. Povinnost vlastnit tuto legitimaci se vztahovala pouze na kočovné a potulné 

cikány starší 14 let a pro tuláky žijící po cikánsku. První ze zákona povinný doklad 

pro všechny osoby starší 15 let byl zaveden až v roce 1942, během protektorátu 

Čechy a Morava, na základě rozhodnutím říšského protektora Konstantina von 

Neuratha.    

V další části své práce jsem srozumitelným způsobem popsal způsoby 

zabezpečení osobních dokladů proti jejich padělání či pozměňování.  Z tohoto 

vývoje lze snadno vyčíst fakt, že s nástupem výpočetní techniky se zabezpečovací 

prvky osobních dokladů dostaly na velmi vysokou úroveň. Padělání či případné 

pozměňování osobních dokladů je tak skoro nemožné. Potenciální padělky jsou za 

použití patřičné techniky snadno odhalitelné.

Ke konci úvodu této práce jsem položil řečnickou otázku, zdali je třeba, aby 

v peněženkách lidí postupně přibývaly osobních doklady, průkazy, oprávnění či 

povolení. Částečně na tuto otázku odpověděl přímo sám stát a to prostřednictvím 

Ministerstva vnitra. Od 1. července 2010 bude v České republice započato 

s vydáváním elektronického občanského průkazu. Za pomoci zmiňovaného 

dokladu bude možné elektronickou cestou komunikovat se státní správou, 

cestovat v rámci Evropské unie. V plánech Ministerstva vnitra je vize, že by tento 

doklad postupem času nahradil řidičské oprávnění, zbrojní průkaz a též průkaz 

zdravotního pojištění. 
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Díky zastáncům politiky evropské globalizace lze očekávat možnost 

vydávání jednotné univerzální evropské identifikační karty, plnící i další funkce 

jako řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz pojištěnce. Postupem času i funkci 

platební karty či karty zaměstnanecké, včetně potřebných oprávnění. 

Existence elektronické univerzální identifikační karty si vynutí zavedení 

centrálních databází, kde budou shromažďována veškerá data osoby. Tím ale 

velice naroste riziko potenciálního zneužití takto shromážděných dat 

neoprávněnou osobou. 

Rychlým vývojem v oblasti biometrie a nanotechnologie lze přepokládat 

využití těchto technologií i v rámci identifikace osob. Osobní doklady plnící funkci 

identifikace osob, tak zcela ztratí svou roli.    

Zavedením v budoucnu takovýchto způsobů jednoznačné identifikace, ať 

skrze jednotné univerzální evropské identifikační karty, či za pomocí biometrie a 

nanotechnologie, vzroste u mnoha lidí takzvaný syndrom Velkého bratra. Ten

mnozí vidí v intenzívnějším úsilí vlád sledovat občany i pro jiné účely, než bylo 

původně zamýšleno. To je však daní za větší bezpečnost, za rychlejší a 

komfortnější státní správu. Daní za to, že v peněžence, pouzdru či po kapsách se 

nebudou hromadit doklady, průkazy či oprávnění různých rozměrů.
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