*MVCRX05WC7UL*
MVCRX05WC7UL
prvotní identifikátor

odbor správních činností
oddělení občanských průkazů
a cestovních dokladů občanů
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Č. j. MV-146116-1/SC-2021

Praha 22. září 2021
Počet listů: 2

všem krajským úřadům
a Magistrátu hlavního města Prahy
úseku občanských průkazů a cestovních dokladů občanů
Digitalizovaný podpis na osobních dokladech - stanovisko
Vzhledem k přetrvávající nejednotnosti v problematice výkladu podoby
digitalizovaného podpisu občana na osobních dokladech Vám k tomuto zasíláme
aktualizované stanovisko.
Dne 15. listopadu 2012 bylo odborem správních činností rozesláno všem
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a dotčeným krajským úřadům
doporučení, které se týkalo výkladu ustanovení § 4a odst. 3 již zrušeného zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a ustanovení § 20 odst. 6 zákona
č. 329/1999 S., o cestovních dokladech (dále jen „zákon o cestovních dokladech“).
Obě tato zákonná ustanovení definovala podpis občana jako vlastní rukou provedené
písemné vyjádření jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení.
Nový zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech (dále jen „zákon
o občanských průkazech“) definuje podpis občana obdobně a v ustanovení § 18
stanoví, že se digitalizovaným podpisem rozumí vlastní rukou provedené písemné
vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení,
na podpisové zařízení.
I nadále zastáváme názor, že by se občanům ve věci podpisu mělo vycházet
vstříc a předmětné ustanovení vykládat extenzivně. Doporučujeme tedy,
aby k aplikaci předmětného ustanovení bylo přistupováno s vyšší mírou tolerance,
a aby bylo jako podpis úřady uznáváno písemné vyjádření jména a příjmení občana
v jakékoliv podobě (např. i zkratka jména) s výjimkou obrázků a dalších grafických
značek.
V praxi však může při pořizování digitalizovaného podpisu docházet k určitým
problematickým situacím, ke kterým s ohledem na výše uvedené lze dovodit
následující:
Definici digitalizovaného podpisu nemůže splňovat uvedení obrázků
či jiných grafických značek namísto podpisu, stejně tak jako použití zkratky
složeného příjmení obsahující pouze první příjmení s tečkou.
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Naopak pouhá nečitelnost jména nebo příjmení, včetně případů, kdy je čitelná
část jména a příjmení a zbývající část má podobu „vlnky“, není v rozporu s definicí
digitalizovaného podpisu. Podmínka čitelnosti, stejně jako i celé podoby jména
a příjmení, zákonem upravena není, a nelze tak na ní striktně trvat.
Nicméně pokud se žadatelka, která má v matričním dokladu příjmení
s koncovkou „ová“, podepíše čitelně v mužském tvaru bez jakýchkoliv „vlnek“
na konci, nelze takový podpis akceptovat, jelikož nejde o vyjádření vlastního
příjmení.
V případě občanů, jejichž příjmení je složeno z více příjmení, doporučujeme
vycházet ze znění ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, který stanoví, že fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční
doklad, má povinnost užívat v úředním styku příjmení, popřípadě více příjmení, která
jsou uvedena na tomto matričním dokladu. V souvislosti s tím lze dovodit,
že digitalizovaný podpis musí obsahovat všechna příjmení, jsou-li uvedena
v matričním dokladu žadatele.
V praxi jsme též zaznamenali situace, kdy zákonný zástupce je úředníkem
vyzván k provedení digitalizovaného podpisu za nezletilé dítě, které není schopno
vzhledem ke svému nízkému věku se samostatně podepsat, případně se umí
podepsat pouze domáckou či zdrobnělou podobou svého jména. Jelikož zákon jasně
hovoří, že provést vlastnoruční podpis musí žadatel o vydání osobního dokladu (tedy
jeho budoucí držitel), doporučujeme v těchto případech využít poslední větu
ustanovení § 18 zákona o občanských průkazech, podle které se digitalizovaný
podpis žadatele nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání překážka těžko
překonatelná.
Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o občanských průkazech a ani zákon
o cestovních dokladech výslovně nehovoří o požadavku provedení podpisu v latince,
je tak třeba připustit podpis, který je vyjádřený i v jiném písmu.
Žádáme Vás o předání stanoviska obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností a úřadům městských částí ve Vašem správním obvodu.
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