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Motto k zamyšlení

„Celý váš život je virtuální realita, protože ho vidíte jen tak,  
jak se to děje ve vaší mysli. 
V okamžiku, kdy si vytvoříte silný názor, je utrpení nevyhnutelné“   
        — Sadghuru

V podstatě celý život 
jsem si vystačil jen se 
svojí fantazií a předsta-
vivostí. Zavřel jsem oči 
a prožil jsem cokoliv, 
co	jsem	chtěl.	Dnes	to	
d o k o n c e  z v l á d á m 
i s otevřenýma očima. 
Ve své hlavě „kliknu“ 
na „enter“ nebo „play“ 
a otevřou se mi desítky 
a stovky dimenzí mých 
představ, fantazií a snů. 
Nicméně s příchodem 
informačních technolo-
gií a digitální techniky 
se mi do mého fantazí-
rování začala vnucovat 
i virtuální realita. Ta 
samá virtualita, která, 
díky moderním techno-
logiím, věrně předstírá 

něco, co v reálném životě fakticky neexistu-
je. Ta samá virtualita, která se snaží žít můj 
život jinde a jinak. Ta samá virtualita, která 
se mi snaží nalhávat, že tady a teď neexistu-
je. Snažím se odolávat a myslím, že se mi to 
daří. Ba co víc, jsem si jistý, že informační 
technologie, které mě obklopují i moje před-
stavy a fantazie mám plně pod kontrolou. 
Ale to si asi myslíme všichni. Nicméně, ať 
už je to jakkoliv, tu možnost prostě máme. 
Máme - li vůli, máme i možnost

Paní Lucii jsem poznal někdy v roce 
2007. Navštěvovala tehdy náš  vzdělávací 
program	SENIOR	AKADEMIE.	Byla	to	ele-
gantní žena, vždy upravená, s účesem, jako 
kdyby zrovna vyšla od kadeřníka. Měla ne-
uvěřitelný všeobecný rozhled a k lidem pro-
mlouvala melodickým hlasem a spisovnou 
češtinou. Byla to prostě dáma každým cou-
lem. V polovině prvního ročníku akademie 
za mnou přišla a s noblesou požádala o roz-

hovor. Proč ne, od toho jsem tam byl. Povídat 
si s lidmi, naslouchat jim a hledat řešení, 
východiska a možnosti. Uvařil jsem ji kávu, 
usadil se  naproti ní a poslouchal. 

Paní Lucie odešla do důchodu před 12 le-
ty. Pár dnů potom prodělal její manžel moz-
kovou příhodu. Následky byly celkem vážné. 
Pravá polovina těla byla hodně zasažená 
a částečné ochrnutí postihlo i levou ruku. 
Paní Lucie se starala, jak nejlépe mohla. 
Pečovala o manžela s velkým nasazením 
a láskou. Zdraví ji bohudík sloužilo a tak mu 
mohla svůj čas a síly věnovat bezezbytku. 
Jednoho dne se ráno probudila s oteklou tvá-
ří a tupou bolestí zubů. Paní Lucie byla žena 
činu a tak jí stačil jeden telefonát se snachou, 
která byla zubařka. Odpoledne už seděla 
v křesle a po pár dnech byl zub vyspravený 
a navíc s perfektně padnoucí korunkou. Obě 
ženy spolu neměly moc dobré vztahy, ale 
i přesto se vzájemně respektovaly. 

Poslouchal jsem, upíjel kávu a snažil se 
odhadnout, proč mi svůj příběh vypráví. 
Zatím nic nenaznačovalo, že by v jejím živo-
tě bylo něco, s čím bych jí mohl být nápomo-
cen. Paní Lucie mi hleděla do tváře a vyrov-
naným, klidným hlasem pokračovala ve 
svém vyprávění. 

Od návštěvy snachy v zubní ordinaci 
uběhlo pár týdnů a paní Lucie začala pociťo-
vat něco zvláštního. Nemohla se zbavit do-
jmu, že ji někdo sleduje. Na ulici se nečeka-
ně ohlížela a ve skleněných výlohách pozo-
rovala co se děje za jejími zády. Při svých 
pravidelných pochůzkách za nákupy často 
měnila trasu a podezřívavě pozorovala lidi 
kolem sebe. Pocit, že je sledována, byl stále 
silnější. Po nějaké době už byla neklidná 
i doma, ve svém bytě, jediném místě, kde se 
doposud cítila bezpečně. Netušila kdo a proč 
ji sleduje, ale změnilo to od základu její ži-
vot. Její vztah s manželem to poznamenalo 
nejvíce. Pořád se o něj starala, jak to jen šlo, 

Sdílené utrpení…

➜ …dokončení na 4. straně

Na slovíčko,
přátelé…

Když čemukoli  
věříte s citem,  
stane se to vaší realitou.

— Sadghuru

ale byla podrážděná, vystrašená, ne-
soustředěná a postupně se odcizovala.  

Jednoho rána, když si v koupelně 
čistila zuby, ulpěla pohledem na zubní 
korunce od své snachy. Nevěděla přes-
ně proč, ale na chvíli se jí ruka s kar-
táčkem zastavila a ona ji upřeně pozo-
rovala. Celý den, a zbytek týdne i mě-
síce se vzpomínkami vracela k onomu 
ránu v koupelně. Čím dál častěji si 
v zrcadle svoji zubní korunku prohlí-
žela, čím dál častěji se jí dotýkala ja-
zykem a vracela se k podezření, které 
v ní uzrávalo. Celé hodiny proseděla 
u počítače na internetu a zadávala do 
vyhledávače slova GPS čipy, lokátory 
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V Česku je bezmála šest set tisíc řidičů 
v důchodu. Kolik z nich je v řízení aktiv-
ních, se ale neví. Podle Centra dopravního 
výzkumu, je u starších řidičů patrný větší 
poměr dopravních nehod v komplexním 
dopravním prostředí, které vyžaduje 
množství simultánních operací. Mezi nej-
častější příčiny dopravních nehod seniorů 
se řadí nedání přednosti v jízdě. V důsled-
ku úbytku kognitivních funkcí, zejména 
v oblasti exekutivy a zpracování zrakově-

-prostorových informací, je u seniorů čas-
tějším přispívajícím faktorem přetížení 
pozornosti, zejména vnějšími vlivy. 

Na druhou stranu, každý policista vám 
řekne, že starší řidiči většinou nepřekraču-
jí rychlost, nepoužívají za volantem mobil-
ní telefony a jen zřídka řídí pod vlivem 
alkoholu. Jinými slovy, nejdou tomu zby-
tečně naproti. Přesto jsou statistiky neú-
prosné.

Statistiky nehodovosti 
seniorů

Podíl řidičů seniorů (tedy řidičů ve vě-
ku nad 65 let) na smrtelných nehodách je 
dlouhodobě lehce přes dvacet procent. 
Horší situace panovala minulý rok, kdy 
v Česku přišlo vlastním zaviněním na sil-
nicích o život 41 řidičů ve věku nad 65 let, 
což je téměř čtvrtina všech řidičů, kteří 
v minulém roce při dopravní nehodě ze-

Pokud se pohybujete v prostředí internetu, 
pak už jste se s nimi určitě setkali. A mož-
ná dokonce patříte mezi tu menšinu uživa-
telů, kteří vědí, co jsou cookies a k čemu 
tyto digitální soubory slouží. Pokud ne, tak 
věřte, že nejste sami. Většina domácí 
populace (podle průzkumu až tři čtvrtiny 
uživatelů)	dá	při	návštěvě	webu	auto	matic
ky souhlas ke sběru a případnému posky-
to vání veškerých přístupných informací 
třetím stranám. Lidé tedy takzvaně „při-
jmou vše“. Přitom možná sami tuší, že se 
nemusí jednat o pozitivní záležitost.

Uživatelé internetu jen málo znají rizi-
ka, která se s bezmyšlenkovitým přijímá-
ním cookies pojí. Vítězí u nich pohodlí, 
protože nejčastějším důvodem pro přijetí 
všech cookies je úspora času.

Cookies jsou malé datové soubory, kte-
ré	si	navštívený	web	uloží	ve	vašem	prohlí-
žeči a které přináší pozitiva i rizika. Mezi 
praktické výhody patří situace, kdy při pří-
ští návštěvě už nemusíte znovu volit prefe-
rovaný jazyk, zjednodušuje se případná 
registrace, nemizí zboží z košíku 

S cookies ale mohou být spojená i rizi-
ka. Nepoučení uživatelé mohou dát sou-
hlas	se	sběrem	údajů,	které	daný	web	ne-
potřebuje, a může je následně poskytovat 
třetím stranám, jako jsou rozsáhlé reklam-
ní sítě, které s těmito daty nemusí vždy 
pracovat profesionálně či eticky.

Nejvíce po nich sahají ti, 
co jsou pořád online.

Podle průzkumu polovina dotázaných 
většinou klikne na „přijmout vše“, jakmile 
se	lišta	s	cookies	na	webu	objeví.	Nejčastěji	
proto,	že	se	na	web	chtějí	dostat	co	nej-
rychleji, stránkám důvěřují nebo je navště-
vují opakovaně. Někteří si dokonce myslí, 
že	zamítnutí	cookies	způsobí,	že	daný	web	
nebude možné vůbec zobrazit. To by se ale 
v	případě,	že	je	web	nastavený	dobře,	stá-
vat nemělo. Web by měl sbírat pouze tech-
nické cookies – ty, které jsou nutné pro 
jeho fungování.

Další	možností	je	cookies	zamítnout,	
což ale dělá jen malé procento lidí, a jde 
většinou o ty, kteří o nich něco ví. Téměř 
polovina těch, kteří cookies neznají, neví, 
jak je zamítnout.

Skutečným rizikem cookies může být 
vnucování obsahu či sledování polohy uži-
vatelů,	určitě	ne	to,	že	se	daný	web	vůbec	
nenačte	nebo	bude	zpomalený.	Na	webo-
vých stránkách si můžete vybrat, jaké úda-
je s nimi chcete sdílet, v ideálním případě 
si	navíc	 toto	nastavení	web	zapamatuje	
a při opětovných návštěvách ho není nutné 
opakovat.

Možnost volby máme,  
stačí ji využít

Lidé nemusí vědět vše, stačí, když ne-
budou přijímat automaticky vše a bezmyš-
lenkovitě	sdílet	své	údaje	se	všemi	weby.	
Kvalitně	zpracovaný	web	se	zobrazí,	i	po-
kud cookies přijmete jen v nezbytné míře. 
Navíc	mezi	weby	můžeme	dělat	rozdíly	
a to, co někde povolíme, můžeme jinde za-
kázat. Zkrátka, i pokud jde o cookies, má-
me možnost volby.

Tipy, jak si chránit své 
soukromí online
1)	 Když	vám	webová	stránka	nabídne	

upravit nastavení cookies, využijte 
toho. Pro většinu uživatelů je nejlepší 
nechat zapnuté pouze nezbytné 
cookies, tedy takové, které stránka 
nutně potřebuje k správnému fungo-
vání. Váhat příliš nemusíte ani nad 
zapnutím preferenčních cookies, do 
kterých patří jazyk nebo přibližná 
poloha uživatele. Naopak můžete 
odmítnout marketingové cookies, kte-
ré ovlivňují reklamy, které se vám 
zobrazí, dle sesbíraných dat.

2) Zvažte používání prohlížeče, který 
automaticky blokuje cookies třetích 
stran. Jde o sledovací kódy pocházejí-
cí z jiných stránek, než které právě 
navštěvujete.	Díky	nim	mohou	inze-
renti napříč stránkami sledovat vaše 
chování online a upravit podle něj 
reklamy, které se vám zobrazí.

3) Pravidelně mažte cookies v prohlíže-
či. Váš prohlížeč tak bude fungovat 
rychleji. Jakmile však stránku opět 
navštívíte, znovu si cookies uloží, 
proto je dobré mazání vždy po čase 
zopakovat. Pokud chcete, aby si pro-
hlížeč vaše cookies vůbec nepamato-
val, můžete použít anonymní režim.

4)	 Zkuste	použít	software	nebo	prohlí-
žeč s funkcí proti online sledování. 
Tyto programy vyhledávají a blokují 
sledovací kódy, včetně cookies. 
Kromě toho dokážou uživatelům uká-
zat,	které	weby	je	sledují	a	jaké	tech-
nologie k tomu používají.

Zdroj: společnost Avast n

ZKUŠENOST versus STÁŘÍ

COOKIES
– moc o nich nevíme,
   ale přijímáme je
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mřeli. Jen pro srovnání řidičů juniorů (ve 
věku do 24 let), zemřelo ve stejném období 
vlastním zaviněním jednadvacet.

Podle projektu Senior bez nehod jsou 
senioři v silničním provozu ve srovnání 
s ostatními věkovými skupinami nadprů-
měrně ohroženi. Následky nehod seniorů 
bývají	podstatně	horší.	Dle	statistik	skončí	
nehoda jedince ve věku 65 až 74 let s dva-
krát vyšší pravděpodobností jako smrtelná 
než u osob ve věku 30 až 49 let. U osob 
starších 74 let je tato pravděpodobnost až 
šestnáctkrát vyšší.

Přitom starší řidiči jsou paradoxně na 
osobní automobil odkázáni častěji než 
mladší ročníky, jde totiž o zajištění jejich 
mobility. Vůz potřebují na nákupy, kvůli 
společenskému kontaktu, ale i k návštěvám 
lékaře. Právě automobil je prostředkem, 
který splňuje potřeby seniorů v individuál-
ní mobilitě, až dvě třetiny všech doprav-
ních přesunů se u seniorů dějí právě autem. 
Podle statistik není výskyt dopravních ne-
hod u řidičů ve věku 65 let a více o nic vyš-
ší než v jiných věkových kategoriích. 
Skokově se začíná zvyšovat až zhruba od 
75 let. Zpočátku totiž starší řidiči kompen-
zují ztrátu svých fyzických sil větší zkuše-
ností za volantem či opatrným stylem jíz-
dy.

Právě řidiči senioři mají za svoje roky 
často zkušeností na rozdávání. Umí číst 
silnici, ví, kde si mají dávat pozor na hro-
zící náledí, zbytečně se nikam neženou. 
Řídí rozvážně a s pokorou. Na druhou stra-
nu se starší řidiči na svoje zkušenosti mo-
hou spoléhat až přespříliš, a pokud třeba 
jezdí pořád po stejné silnici, mohou se stát 
méně pozornými. Zvlášť v kombinaci se 
zhoršeným zrakem, prostorovým vnímá-
ním a pomalejšími reakcemi, v kombinaci 
s větší únavou i nervozitou, to může být 
nebezpečné.

Lékař versus řidič
Předpisy stanovují, že pravidelným lé-

kařským prohlídkám se musí podrobit ři-
dič nejdříve šest měsíců před dovršením 65 
a 68 let věku, nejpozději pak v den dovrše-
ní tohoto věku. Řidič starší 68 let musí 
chodit na pravidelnou lékařskou prohlídku 
každé dva roky. Lékař pak určuje, jestli je 
dotyčný schopen řídit motorové vozidlo, 
případně určí i dřívější termín lékařské 
prohlídky. Pokud řidiči starší 65 let pro-
hlídku zanedbají a platný posudek o zdra-
votní způsobilosti nemají, hrozí jim pokuta 
od pěti do deseti tisíc korun ve správním 

řízení a zákaz řízení až na jeden rok. Při 
způsobení dopravní nehod pak po nich po-
jišťovna může vymáhat náhradu škody.

Projekt Senior za volantem i Besip pak 
řidičům seniorům připomínají, že návštěva 
lékaře není jen nutné zlo, ale že jim může 
pomoci najít kompenzační pomůcky, aby 
mohli automobil dál bezpečně řídit. Na 
druhou stranu, kdo by neznal alespoň z do-
slechu případy, kdy souhlas k řízení dosta-
nou i ti řidiči, kteří už by objektivně za 
volantem neměli co dělat. 

Podle projektu Senior za volantem 
ohrožuje starší účastníky provozu jejich 
zvýšená fyzická zranitelnost a také postup-
ný individuální úbytek psychických a fy-
zických schopností. V konečném důsledku 
pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že 
zranění utrpěná při nehodě budou smrtel-
ná. Při působení stejné síly  při nárazu jsou 
osoby ve věku nad 75 let vystaveny třikrát 
většímu riziku vzniku smrtelného zranění 
než osmnáctiletí. Nejohroženější jsou se-
nioři jako cyklisté.

Když už je řeč o různých účastnících 
silničního provozu, tak mezi ně samozřej-
mě patří i chodci. Právě u nich se často 
setkáváme s tím, že starší chodci vstupují 
do vozovky bezhlavě se slepou důvěrou 
a myšlenkou na absolutní přednost chodců. 
To je samozřejmě mýtus. Chodec nesmí 
vstupovat na přechod pro chodce nebo na 
vozovku bezprostředně před blížícím se 
vozidlem. Zákon to říká jasně, ale chodci 
to často vidí jinak.

V řidičských kurzech defenzivní jízdy 
se řidiči učí komunikovat s ostatními 
účastníky jinak než jen blinkry. Speciálně 
ukázání rukou u přechodu funguje skvěle, 
aby chodec získal jistotu, že může začít 
přecházet, ale někdy ani to není spásou. 
Zejména u dvouproudé silnice by se bez-
hlavé přecházení mohlo stát osudným. 
A tady speciálně pro chodce platí, že lepší 
je být v bezpráví, ale živý a zdravý, než být 
v právu, ale v nemocnici nebo dokonce na 
hřbitově.

Kdy senioři bourají
Pokud bychom se měli vrátit k nejčas-

tějším příčinám nehod seniorů, je to obli-
gátní „nepřizpůsobení rychlosti“. Ve sku-
tečnosti za tím ale hledejte pomalé reakce 
jak fyzické, tak psychické. Patří tam rychlý 
nájezd do zatáčky, střet s protijedoucím vo-
zidlem (protože starší řidiči často jezdí víc 
na prostředku silnice), ale třeba i přehléd-
nutí jiného vozidla. Bohužel častěji než 

ostatní vjedou i do protisměru nebo se sle-
pě spoléhají na pokyny navigace.

Celoevropský projekt ElderSafe zmiňu-
je, že samotní starší řidiči automobilů po-
važují za nebezpečnou především jízdu 
v mlze, za deště a sněžení. Rovněž se obá-
vají řízení během dopravní špičky v mís-
tech s vysokou intenzitou dopravy. Zvýšené 
nebezpečí vidí i v jízdě po dálnici, v tunelu 
či po kruhovém objezdu. Také nemají rádi, 
pokud někdo nedodržuje bezpečnou vzdá-
lenost od jejich vozidla.

Cyklisté se bojí především jízdy v sil-
ném provozu, na rušných silnicích a v noci. 
Také se obávají možných následků pádu 
z jízdního kola. Chodci mají strach přede-
vším z pádu. Za nejnebezpečnější považují 
pozemní komunikace s nekvalitním povr-
chem.

Řidiči senioři si rozhodně zaslouží ne-
jen náš respekt, ale i ohleduplnost, někdy 
snad až shovívavost. Myslete na to, že jed-
nou budete řidičem seniorem nejspíš i vy.

Co pro sebe mohou řidiči 
senioři udělat
l Výraznou pomocí mohou být moder-

ní auta s asistenčními systémy, jako je 
systém proti nárazu nebo systém udr-
žující auto v jízdním pruhu. Nicméně 
je to varianta nákladná.

l Mnohem dostupnější je absolvování 
řidičských kurzů pro seniory ve 
výcvikových centrech řidičů, které 
jsou zdarma. Autoklub ČR například 
pořádá kurzy „Jedu s dobou“. Ty mají 
délku šest hodin a jejich součástí je 
jak teoretická část, tak přímo nácvik 
krizových situací. Kurzy jsou uprave-
né seniorům na míru, tak aby odjíždě-
li s dobrým pocitem. Účastníci se 
nemusí obávat, že by přišli o řidičský 
průkaz nebo že by jim hrozilo poško-
zení vozidla. Cílem je, aby si starší 
řidiči osvojili správné návyky, případ-
ně se víc soustředili na to, co jim za 
volantem úplně nejde.

l	 Další	možností	je	naplánovat	si	svůj	
program tak, aby se na silnici vyhnu-
li dopravním špičkám, případně zvo-

➜ …dokončení na 4. straně
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sledování nebo bluetooth lokalizační čipy. 
Její podezření se během několika dnů 
změnilo ve skálopevnou jistotu. V paměti 
znovu ožily všechny vzpomínky na křiv-
dy a roztržky, které prožila se svojí sna-
chou. Pozvolna, ale nezadržitelně mi je 
vyjmenovávala, opakovala a zdůrazňova-
la. Umně je skládala do logické mozaiky 
argumentů, které ji utvrdily v jejím závě-
ru. „Pro střed nic tvím lokalizačního čipu 
ukrytého pod zubní korunkou ji sleduje 
a pronásleduje její vlastní snacha“. 

Její odhalení mi na chvíli vzalo dech. 
Můj překvapený výraz a chvilku zaváhání 
pochopila paní Lucie po svém. „Taky jsem 
tomu nemohla uvěřit…“ pronesla drama-
ticky a v jejich očích se objevily slzy. Byly 
skutečné. Stejně jako její vyčerpaný 
a zoufalý výraz tváře. V tu chvíli jsem si 
byl jistý, že nejde o žádný afekt či vy-
umělkovanou, hysterickou scénku. 
Skutečně to prožívala a věřila tomu. 
Bezvýhradně, bezezbytku a bez nejmen-
ších pochybností. Kapesníčkem si utírala 

slzy a já přemýšlel jak dál. Paní Lucie to 
vyřešila za mě. Její vyprávění pokračova-
lo.

Od té doby vede paní Lucie „kočovný 
život“. Snaží se uniknout z dosahu „sledo-
vacích antén“, které objeví ve své blízkos-
ti. Od svého manžela se odstěhovala, ale 
každý den za ním přichází a snaží se mu 
co nejvíce pomoci. Nakupuje mu a vaří, 
cvičí s ním, uklízí a doprovází jej k lékaři. 
Večer pak opět odchází bydlet do bytu, 
který si pronajala. Za 8 let už tak vystří-
dala 6 adres. Z té předposlední utekla 
hned poté, co pře domem opravovali sloup 
veřejného osvětlení, do kterého montéři 
instalovali „sledovací anténu“. Pokaždé, 
když ji na nové adrese snacha vystopuje, 
spává v turbanu z alobalu nebo si z něj 
nad postelí udělá přístřešek, aby signál 
antény vyrušila. A po pár týdnech opět 
stěhování. V posledních letech jí došly pe-
níze na nájem a tak bydlí u party řemesl-
níků, kterým dělá hospodyni. V den, kdy 
jsem poslouchal její příběh, začínala svůj 
devátý rok úniku, útěku a skrývání. Ale 

…dokončení ze strany 1 také devátý rok utrpení. Skutečného utr-
pení, které stojí mimo jakoukoliv virtua-
litu. 

Na chvíli jsem nevěděl co dál. Ticho 
v místnosti narušovalo jen posmrkávání 
paní Lucie, která v ruce svírala papírový 
kapesníček. Já zase upřeně pozoroval svůj 
nedopitý šálek kávy a v hlavě probíral 
možnosti, které mám. Nakonec jsem se 
rozhodl. Nevím, zda správně, ale v tu 
chvíli jsem to tak cítil. Byl jsem si jistý, že 
máme-li vůli, můžeme mít naše virtuální 
světy pod kontrolou, protože o nich víme 
a protože si je uvědomujeme. 

Svět, před kterým se paní Lucie snaži-
la ukrývat, je jakousi virtualitou, která 
vám příliš možností nedává. Vůle člověka 
před ní bezmocně postává a marně čeká 
na rozhodnutí k jejímu opuštění. 
Nedokázal jsem, nebo neuměl, překročit 
její křehké hranice a sát se její součástí. 
Mohl jsem jen jediné. Respektovat její 
pravdu, vnímat její pocity a sdílet utrpení, 
které prožívala.

n

lili jinou, pohodlnější a bezpečnější 
trasu. 

l Nemusí se stydět za označení vozi-
dla nálepkou „začátečník“ za 
oknem svého auta. Upozorní tak 
ostatní řidiče, že jejich reakce ne-
musí být stoprocentní.

l No a v neposlední řadě by měli po-
kud možno objektivně zvážit, zda 
si s ohledem na svoje zdraví, mož-
nosti a schopnosti mohou sednout 
za volant auta či řídítka motorky. 

Zdroj: CDV, BESIP n

Ztráta nebo odcizení občanského průkazu 
může být mnohdy vážnějším problémem 
než ztráta nebo odcizení hotovosti, kterou 
máme při sobě. Občanské průkazy mohou 
být zneužity podvodníky a způsobit tak 
svým majitelům spoustu starostí a problé-
mů. Každý by tedy svým osobním dokla-
dům měl věnovat maximální pozornost 
a vědět jaké povinnosti jim zákon 
o občanských průkazech ukládá, a co je 
tímto zákonem zakázáno. 

Zákon o občanských  
průkazech mimo jiné  
stanoví, že:
•	 Držitel	občanského	průkazu	je povi-

nen s přihlédnutím ke všem okolnos-
tem chránit jej před poškozením, 
zničením, ztrátou, odcizením nebo 
zneužitím. 

Zákon sice ukládá občanům povinnost 
v různých situacích svoji totožnost proká-
zat, ale na druhou stranu přímo neukládá 
povinnost mít občanský průkaz STÁLE 
při sobě. Pro různé účely lze totožnost 
prokazovat různými způsoby. K některým 

úkonům budete občanský průkaz určitě 
potřebovat (např. přebírání důchodu, pod-
pisy smluv, ubytování v hotelech a lázních 
atd.), nicméně při běžných každodenních 
pochůzkách, nákupech a procházkách už 
to nutné není. Snížíte tak riziko jeho ztrá-
ty nebo odcizení. 

Zneužití občanských průkazů je proti-
právní, ale přesto se často sami dostává-
me do situací, které takovému zneužití 
nahrávají. Měli byste proto vědět, že po-
dle zákona o občanských průkazech je, 
mimo jiné:

Zakázáno:
•	 úmyslně	 poškodit,	 zničit,	 odcizit	

nebo zneužít občanský průkaz.
•	 odebírat občanský průkaz při vstu-

pu do objektů nebo na pozemky,
•	 přijímat občanský průkaz jako 

zástavu,
•	 pořizovat kopii občanského průka-

zu bez souhlasu držitele občanského 
průkazu,

•	 provádět v občanském průkazu 
zápisy, změny nebo opravy.

n
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Co bychom měli vědět  
o OBČANSKÝCH PRŮKAZECH


