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V l á d n í   n á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne ….…….……. 2017, 

 

kterým se mění některé zákony v souvislosti  

s přijetím zákona o elektronické identifikaci  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o zpravodajských službách 

 

Čl. I 

 

V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, 

ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona 

č. 219/2015 Sb., se za slova „České republiky8),“ vkládají slova „národním bodu 

pro identifikaci a autentizaci9) kromě údajů poskytnutých národnímu bodu pro identifikaci 

a autentizaci držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci,“. 

Poznámka pod čarou č. 9 zní: 

„9) Zákon č. …/2017 Sb., o elektronické identifikaci.“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o občanských průkazech 

 

Čl. II 

 

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona 

č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., 

zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb. a zákona č. …/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Pro účely elektronické identifikace se za vydavatele občanského průkazu uvedeného 

v § 2 odst. 2 písm. a) považuje ministerstvo.“. 

  

2. V § 17b odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „referenční“ zrušuje. 

 

3. Nadpis části sedmé zní: „VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

VEŘEJNÉ SPRÁVY“. 

 

4. § 18c se včetně nadpisu zrušuje. 
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ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy 

 

Čl. III 

 

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 

č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., 

zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona 

č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., 

zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. …/2017 Sb., se 

mění takto: 

 

1. V § 2 písm. x) se slova „je uznán podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a byl vydán 

v rámci systému elektronické identifikace alespoň se značnou úrovní záruky“ nahrazují 

slovy „byl vydán v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace“. 

 

2. V § 9 odst. 4 větě první se slova „prostřednictvím portálu veřejné správy“ zrušují. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o správních poplatcích 

 

Čl. IV 

 

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona 

č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 

č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., 

zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 

č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., 

zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., 

zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona 

č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 

zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona 

č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona 

č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 

zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona 

č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., 

zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona 

č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., 

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona 

č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., 
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zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona 

č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona 

č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 

zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona 

č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., 

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona 

č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., 

zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona 

č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., 

zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona 

č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., 

zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona 

č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., 

zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona 

č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., 

zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona 

č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., 

zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb. 

a zákona č. …/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V položce 8 v části Předmětem poplatku není se doplňuje bod 3, který zní: 

 

„3. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 

čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti 

dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti 

delší než 10 let.“. 

 

2. Položka 22 včetně poznámek pod čarou č. 19 až 22, 24, 26, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 26g, 

81 až 83 zní: 

 

„Položka 22 

a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)                    Kč 2 000 

b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu 

    předmětné činnosti19) nebo vydání20) osvědčení 

   o způsobilosti k provozování odborné činnosti, 

    oprávnění k provádění nebo provozování odborné 

   činnosti nebo opakovaně udělované povolení 

   nebo úřední oprávnění                                               Kč 1 000 

c) Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení 

v České republice81) a přijetí žádosti o vydání 

Evropského profesního průkazu82) pro usazení 

v jiném členském státě Evropské unie než 

Česká republika                                                    Kč 1 000 

d) Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování 

kulturní památky nebo její části, které jsou 

díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými 

díly („povolení k restaurování“)21) a přijetí 
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žádosti o udělení povolení k provádění 

archeologických výzkumů („povolení k provádění 

archeologických výzkumů“)83)                                       Kč 2 000 

e) Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění 

k činnostem vybraných pracovníků              Kč 500 

f) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)      Kč 50 

g) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické 

osobě působit jako soukromá vysoká škola24)                        Kč 100 000 

h) Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele 

služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby  

vytvářející důvěru                                                     Kč 25 000 

i) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu 

kvalifikovaného systému elektronické identifikace 

nebo žádosti o změnu této akreditace          Kč 100 000  

j) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace,  

o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení  

souhlasu se změnou atestačních podmínek26)               Kč 10 000 

k) Podání žádosti o udělení autorizace podle  

zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení 

odborné způsobilosti vyžadované k získání 

osvědčení o profesní kvalifikaci nebo  

profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci        Kč 1 500 

l) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace 

uvedené v písmenu k)                                              Kč 500 

m) Přijetí žádosti o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a dokladu  

o zahraničním vysokoškolském vzdělání 

podle zákona o vysokých školách26c) 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem 

obrany                                                  Kč 3 000 

n) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu 

podle zákona o sociálních službách26b)                               Kč 1 000 

o) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění  

k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo 

zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění    

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci      Kč 5 000 

p) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek  

 z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti 

podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti     

a ochrany zdraví při práci                                       Kč 4 000 

q) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti    

akreditace nebo oprávnění k provádění    

zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní    

odborné způsobilosti podle zákona o zajištění       

dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci      Kč 4 000 

r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné 
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způsobilosti podle zákona o pyrotechnických    

výrobcích a zacházení s nimi      Kč 1 000 

s) Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle 

zákona o vysokých školách26d) k poskytování zahraničního  

vysokoškolského vzdělávání na území České republiky      Kč 100 000 

t) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle 

zákona o vysokých školách26e) k poskytování zahraničního 

vysokoškolského vzdělávání na území České republiky       Kč 50 000 

u) Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle 

zákona o vysokých školách26f) k poskytování zahraničního 

vysokoškolského vzdělávání na území České republiky       Kč 100 000 

v) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle 

zákona o vysokých školách26g) k poskytování zahraničního 

vysokoškolského vzdělávání na území České republiky      Kč 50 000 
____________________ 
19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.  
20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů. 
21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  
24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  
26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  
26c) § 89 až 90a a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
26d) § 93a odst. 3 a § 93f zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
26e) § 93f odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
26f) § 93a odst. 5 a § 93h zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
26g) § 93h odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
81) § 24a odst. 2 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
82) § 24b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
83) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.“. 
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ČÁST PÁTÁ 

 

Změna zákona o základních registrech 

 

Čl. V 

 

V § 5 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona 

č. 192/2016 Sb., se slova „elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou 

identifikaci a autentizaci“ nahrazují slovy „s využitím prostředku pro elektronickou 

identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou“. 

 

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

 

Změna zákona o hazardních hrách 

 

Čl. VI 

 

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění zákona č. …/2017 Sb., se mění 

takto: 

 

1. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „To neplatí v případě, že provozovatel 

při registraci provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti 

osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného 

systému elektronické identifikace.“. 

 

2. V § 77 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „To neplatí v případě, že provozovatel 

při registraci provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti 

osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného 

systému elektronické identifikace.“. 

 

ČÁST SEDMÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. VII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2018. 
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