OBČANSKÝ PRŮKAZ vydávaný od 1. července 2006

Strojově čitelné údaje
Zadní strana občanského průkazu

Občanský průkaz je vyroben ve formě laminované karty o rozměrech
74 mm x 105 mm se zaoblenými rohy, přičemž rozměry papírového jádra jsou 68 mm
x 99 mm (mezinárodní formát ID2). Jako základní materiál pro výrobu jádra byl použit
ceninový papír s průběžným negativně-pozitivním vodoznakem, který tvoří písmena
ČR a lipové lístky. Hlavní barvy občanského průkazu jsou zelená a fialová.
Přední strana občanského průkazu obsahuje základní údaje o držiteli (jméno,
příjmení, rodné číslo, apod.), tištěnou podobu a podpis držitele, dobu platnosti
dokladu a strojově čitelné údaje.
Zadní strana obsahuje místo narození, trvalý pobyt, rodné příjmení, rodinný stav
a další údaje. Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní
straně jsou v českém, anglickém a francouzském jazyce.
Držitelem dokladu je pouze jedna osoba, které byl doklad vydán. Od 26. června
2012 platí zásada "jedna osoba = jeden cestovní doklad". To znamená, že v případě
vycestování do zemí EU je možné použít jako cestovní doklad platný občanský
průkaz, avšak občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho
držitele, nikoli pro děti v něm zapsané.

OBČANSKÝ PRŮKAZ vydávaný od ledna 2012

Transparentní hologram
(státní znak)

Transparentní hologram (lipový list)

Zadní strana občanského průkazu bez čipu

Zadní strana občanského průkazu s čipem

Občanský průkaz je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech
54 mm x 85,6 mm se zaoblenými rohy. Má gravírovanou černobílou fotografii
a gravírovaný podpis držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny
taktilním gravírováním (lze poznat hmatem).
Občanský průkaz je vydáván s čipem nebo bez čipu, oba průkazy jsou vzhledově
stejné, liší se pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip,
do kterého lze nahrát elektronický podpis.

OBČANSKÝ PRŮKAZ vydávaný od května 2014

Státní znak tištěný
ofsetem

Transparentní kinegram

Občanský průkaz obsahuje namísto transparentního hologramu transparentní
kinegram a státní znak tištěný ofsetem.

