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Upozornění k zaslání občanského průkazu poštou 
 
Zvolili jste si možnost zaslání vašeho nového občanského průkazu poštou. 
 
Abyste mohl(a) využívat funkci elektronické identifikace (eID) svého občanského průkazu, 
obdržíte dopis obsahující osobní přístupový kód (PIN), kód k odblokování (PUK) a heslo 
pro váš občanský průkaz. Tento dopis si pečlivě uschovejte! 
 
Vzhledem k tomu, že uvedený dopis i občanský průkaz, jsou zasílány poštou, hrozí riziko, že se 
dopis i občanský průkaz dostanou společně do nesprávných rukou, a to i přesto, že nejsou 
odesílány současně. Na toto riziko vás tímto upozorňujeme. 
 
Pokud vám dopis s kódy nebude doručen, můžeme vám heslo sdělit při vaší osobní návštěvě 
velvyslanectví a funkci eID aktivovat pomocí nového kódu PIN. Neobdržíte-li dopis nejpozději do 
čtyř týdnů od doručení občanského průkazu, můžete si v online rezervačním systému 
velvyslanectví sjednat termín osobní návštěvy pro změnu PINu. Za náklady spojené s touto 
cestou vám však nebude poskytnuta žádná náhrada.  
 
Občanský průkaz vám bude zaslán jako cenné psaní. Velvyslanectví nenese žádnou 
odpovědnost za případnou ztrátu občanského průkazu při poštovní přepravě. V případě 
takovéto ztráty je nutné zažádat o vystavení nového průkazu.  
 
Velvyslanectví zároveň upozorňuje, že vám občanský průkaz bude zaslán pouze jednou. Pokud 
cenné psaní nebude možné doručit a zásilka se vrátí na velvyslanectví, bude nutné, abyste si jej 
vyzvedl(a) osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na velvyslanectví, a to 
v úterý mezi 8:30 a 8:45 nebo ve čtvrtek mezi 13:30 a 13:45.  
 
Upozornění k funkci elektronické identifikace (eID): Tuto funkci můžete využívat pouze 
v případě, že jste si před jejím prvním použitím změnil(a) kód PIN. Jeho změnu můžete provést 
na jakémkoliv úřadě vydávajícím občanské průkazy. Pokud si budete chtít PIN změnit doma, 
budete potřebovat čtečku karet a příslušnou aplikaci („AusweisApp“). 
 
 
Potvrzuji, že výše uvedené informace beru na vědomí.  
 
 
 
 

(datum, podpis) 

 


