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1 Úvod
Tato výzkumná zpráva má seznámit čtenáře s problematikou federálních identifikačních karet ve
Spojených státech amerických. O federálních, v některých případech národních identifikačních
kartách se debatuje bezmála více než 15 let a stále se nedošlo ke konkrétnímu konsenzu napříč
politickým spektrem.
Federální identifikační karty můžou podle zastánců této myšlenky pomoci lépe vymáhat právo či
zabránit krádežím identit Američanů. Podle odpůrců bude státní správa mít ještě větší kontrolu nad
životy občanů Spojených států, a tím pádem bude docházet k porušování jejich svobod.
Tato výzkumná zpráva se bude zaobírat aktuálními alternativami týkajících se federálních
identifikačních karet a jejich současným stavem, dále pak možnostmi forem federálních identifikačních
karet a také pohledem na tuto problematiku jak ze strany zastánců, tak i ze strany odpůrců.

2 Identifikační karty
2.1

Současná situace identifikačních karet v USA

V současné době ve Spojených státech amerických neexistují jednotné federální karty, se kterými by
se američtí občané mohli legitimovat. To znamená, že tuto funkci vykonávají jiné identifikační karty,
které jsou ale původně určeny jiným účelům. Příkladem může být rodný list, karta sociálního pojištění,
řidičský průkaz, registrační karta voliče či identifikační karta státu Kalifornie
2.1.1

Rodný list

Rodný list je nejdůležitějším dokumentem, který občan Spojených států potřebuje k důkazu své legální
identity a svého věku. Pokud chce zažádat o jakýkoli jiný identifikační dokument, musí předložit právě
rodný list.1 Samotná podstata rodného listu je zakotvena ve čtrnáctém dodatku Ústavy Spojených
států amerických.2
2.1.2

Číslo sociálního pojištění

Číslo sociálního pojištění je de facto národním registrem občanů Spojených států amerických. Číslo
sociálního pojištění sice není povinné, ale pro styk s úřady a soukromým sektorem je nezbytné.3

1USA.gov.

USA.gov [online]. [cit. 2017-12-29]. Dostupné z: https://www.usa.gov/replace-vitaldocuments
2Legal Information Institute [online]. [cit. 2017-12-29]. Dostupné z:
https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv
3Social Security [online]. [cit. 2017-12-29]. Dostupné z:
https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v69n2/v69n2p55.html
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2.1.3

Řidičský průkaz

Řidičské průkazy/oprávnění jsou vydávány jednotlivými státy a teritorii Unie. Řidičské průkazy jsou
také užívány pro identifikaci občanů Spojených států. Pokud občané chtějí letět v rámci Spojených
států letadlem, koupit si tabákové či alkoholové výrobky, navštívit místa, kde je alkohol podáván, musí
ve většině případů předložit svůj řidičský průkaz. MDV (resort motorových vozidel) také vydává
identifikační kartu s fotografií, která ale neslouží jako doklad pro oprávnění řízení vozidla. 4
2.1.4

Cestovní pas / pasová karta

Cestovní pasy a pasové karty jsou vydávány Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických.
Opět se také využívají jako identifikační karty v rámci Spojených států při styku s úřady či při
dokazování určitého věku dané osoby. Osobám bydlícím blízko hranic s Kanadou a Mexikem se
vydávají speciální pasové karty, které slouží k jednoduššímu překročení hranic Spojených států
amerických.

2.2

Real ID act

V roce 2005 schválil Kongres zákon REAL ID, podle něhož má Federální vláda stanovit standardy pro
vydávání dokladů totožnosti, jako jsou řidičské průkazy. Zákon stanovil minimální bezpečnostní normy
pro řidičské průkazy a identifikační karty vydané státy Unie a zakazuje federálním úřadům přijímat pro
úřední účely řidičské průkazy a identifikační karty ze států, které tyto normy nesplňují. Státy Unie
dosáhly značného pokroku v plnění tohoto klíčového doporučení Komise z 11. září a většina států má
dnes bezpečnější řidičský průkaz než před přijetím zákona. Zapojení států do REAL ID act je ale
pouze doporučené.5

3 Federální identifikační karty v USA
3.1

Možnosti federálních identifikačních karet USA

S rozvojem moderních technologií přichází také nespočet možností, jakými komponenty by případné
federální identifikační karty byly vybaveny.
Identifikační karty/průkazy totožnosti prošly za poslední dekádu velkým vývojem po celém světě. Tyto
nové identifikační karty obsahují většinou mikroprocesor pro bezpečnější ověřování dat, ale také k online autentizaci a podpisu. Jelikož obsahují portrét držitele karty a často i otisky prstů, mohou být
použity pro biometrickou identifikaci a biometrickou autentizaci, pokud je to potřeba. Tyto identifikační
4Immi

help [online]. [cit. 2017-12-29]. Dostupné z: https://www.immihelp.com/newcomer/gettingdrivers-license-photo-id.html
5Official website of the Department of Homeland Security [online]. [cit. 2017-12-29]. Dostupné z:
https://www.dhs.gov/real-id-public-faqs
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karty by také umožnily vládám, aby implementovaly on-line aplikace státní správy (eGovernment),
které občanům umožní přístup k veřejným službám přes internet. 6

3.2
3.2.1

Argumenty pro
Jednodušší identifikace občanů Spojených států amerických

Dnes mnoho obchodníků požaduje identifikaci fotografií při nákupu kreditní nebo debetní kartou.
Zatímco řada lidí používá řidičský průkaz, pomocí federálních identifikačních karet by prokázání
identity bylo o mnoho snadnější. Tato jednodušší forma identifikace může být také použita na letištích,
kde může snížit celkový čas odbavení díky jednoduchosti tohoto samotného systému.7
Federální identifikační karty by také mohly sdružovat více informací s konkrétní osobou. Například
může průkaz totožnosti obsahovat informace, jako jsou zdravotní rizika. Tato karta může být
naskenována a daná osoba prohledána ve federální databázi tak, aby lékařům byly poskytnuty ty
nejdůležitější informace. Pokud je pacient obtížně identifikovatelný, například když je těžce zraněn
nebo v bezvědomí, jediný způsob, jak pacienta identifikovat, je prostřednictvím identifikační karty.
3.2.2

Snížení nelegální zaměstnanosti

Federální identifikační karty můžou být použity v boji proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců,
pomohou zaměstnavatelům určit, zda je žadatel o zaměstnání skutečně občanem Spojených států
amerických.
3.2.3

Zamezení krádeží identit

Identifikační karty můžou pomoci bojovat proti krádežím identit. Pokud má země univerzální normy pro
průkazy totožnosti a je schopna zabránit padělání těchto karet, může být krádež totožnosti obtížnější. 8

3.3
3.3.1

Argumenty proti
Federální systém identifikačních karet by nemusel vyřešit problém, kvůli kterému by
vznikl

Systém federálních identifikačních karet by nezabránil terorismu jako takovému. Nezmařil by ani
teroristický útok z 11. září, jelikož většina únosců měla identifikační dokumenty a v zemi se pohybovali
legálně. Teroristé a zločinci budou moci i nadále získat – zákonnými i nezákonnými prostředky –
dokumenty potřebné k získání dokladu totožnost, jako jsou například rodné listy. Samotné vytvoření

6Gemalto

[online]. [cit. 2017-12-30]. Dostupné z: https://www.gemalto.com/govt/identity/2016-nationalid-card-trends
7Classroom [online]. [cit. 2017-12-30]. Dostupné z: https://classroom.synonym.com/pros-cons-ofnational-id-cards-12079505.html
8Legal Beagle [online]. [cit. 2017-12-30]. Dostupné z: https://legalbeagle.com/7285969-advantagesnational-id-cards.html
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systému federálních identifikačních karet by podle Správy sociálního zabezpečení stálo 4 miliardy
amerických dolarů, což je neospravedlnitelné před daňovými poplatníky.
3.3.2

Vyšší dohled vlády a státu nad životem amerických občanů

Federální identifikační karty by vytvořil systém vnitřních pasů, který by výrazně snížil svobodu a
soukromí občanů, kteří dodržují zákony. Je mimořádně nepravděpodobné, že by takový systém byl
omezen pouze na svůj původní účel. Čísla sociálního pojištění, například, byly původně určeny k
tomu, aby byly použity pouze pro správu důchodového programu. Avšak tento limit byl v posledních
padesáti letech běžně ignorován a neustále se opouštěl. 9

4 Závěr
Jak můžeme vyčíst z této zprávy, problematika federálních identifikačních karet ve Spojených státech
amerických je náročná, jelikož s sebou přináší jak pozitiva, která mohou zvýšit bezpečnost ve
Spojených státech, tak i negativa, která se můžou ale dotknout svobod občanů.
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