Zavedení elektronických občanských průkazů k 1.1.2012
Od 1. 1. 2012 se začnou vydávat nové typy občanských průkazů e-OP, a to ve 2 variantách.
a) občanské průkazy se strojově čitelnými
b) občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se bude
vydávám pouze na žádost občana a po uhrazení správního poplatku.
Občané si nemusí měnit současný OP za e-OP, pokud je platný! Doba platnosti je
vyznačena na občanském průkazu na přední straně.
Od 1. 1. 2012 bude moci občan požádat o občanský průkaz pouze na příslušném úřadu obce
s rozšířenou působností dle místa svého trvalého pobytu. Již ne kdekoli, jak tomu bylo dosud.
Z důvodu technického zabezpečení vydávání nových e-OP se žádosti o vydání současné
podoby OP budou přijímat jen do 14.12.2011 na úřadech příslušných dle místa trvalého
pobytu. Pokud bude žádost podána v jiném správním obvodu, je možné tak učinit pouze do
30.11.2011.
Nové typy občanských průkazů se budou zhotovovat ve stávajících kabinkách, ve kterých se
pořizují i cestovní doklady. Z výše uvedeného důvodu dojde k odstávkám a časovému
omezení nabírání žádostí jak cestovních dokladů, tak občanských průkazů.
Odstávka je plánována na celý den 18.11.2011 (pátek) a poté bude systém mimo provoz od
19.12.2011 do 02.01.2012.
V této době nebude možné žádat o nový cestovní pas ani již vyrobený cestovní pas
převzít.
Další důležité informace:


od 1. ledna 2012 se nebudou do cestovních dokladů zapisovat tituly



od 27. června 2012 nebudou moci občané mladší 15 let vycestovat do zahraničí
bez vlastního cestovního dokladu - přestanou platit zápisy dětí v cestovním dokladu
rodiče

Doporučujeme občanům, kterým platnost stávajícího občanského průkazu končí
během následujících 6-ti měsíců a budou-li chtít současný typ OP, aby si podali žádost
o nový průkaz co nejdříve. Předejde se tak případnému náporu po prvním spuštění
systému nových e-OP.
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