
VII. 
Zásadní připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,  
a další související zákony 
 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 21. dubna 2016 s termínem pro zaslání připomínek  
do 19. května 2016. Zásadní připomínky uplatnilo 12 připomínkových míst: 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

1. K legislativnímu řešení v oblasti daňových předpisů 
Předložený materiál navrhuje zohlednit institut občanských 
průkazů s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „eOP) 
(resp. jiné způsoby podání učiněného datovou zprávou s využitím 
přístupu se zaručenou identitou) mimo jiné v textu zákona  
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „daňový řád“), a v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
Tyto zákony připouštějí (resp. budou připouštět ve znění  
tzv. novely eIDAS) v souvislosti s podáními činěnými při správě 
daní datovou zprávou jednak podání podepsané způsobem,  
se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního 
podpisu, jednak podání s ověřenou identitou podatele způsobem, 
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.  
První z těchto možností zohledňuje všechny obecně připuštěné 
nástroje, jimž české nebo evropské předpisy připisují charakter 
vlastnoručního podpisu (tj. mimo jiné instituty uznávaného 
elektronického podpisu, datové schránky a nově i eOP) a současně 
představuje adaptaci na přímo použitelnou evropskou úpravu  
(tzv. nařízení eIDAS). Druhá z těchto možností je naopak 
specifickým nástrojem, který je využíván některými správci daně 
nad rámec obecně užívaných způsobů činění podání datovou 
zprávou. Možnost využití tzv. přihlašovacích údajů do datové 
schránky v souvislosti s činěním podání vůči správci daně tak 
představuje speciální řešení, které je upraveno daňovými předpisy 
a nikoliv obecnými předpisy týkajícími se problematiky datových 
schránek a elektronické komunikace obecně (pokud tuto možnost 
podání využívají i jiné státní orgány, než správci daně, také  
v jejich případě se jedná o speciální úpravu). Tato problematika 

Akceptováno. 
Z vyjádření Ministerstva financí vyplynulo, že je 
připraveno zajistit již ke dni nabytí účinnosti 
předkládaného zákona využití občanských průkazů 
s elektronickým čipem ve svých agendách, neboť 
již z přijetí novely daňového řádu (schválené 
Poslaneckou sněmovnou dne 29. června 2016  
v tisku 764) pro sebe dovozuje povinnost umožnit 
využití občanského průkazu s elektronickým čipem 
jako nástroje pro komunikaci s finanční správou  
a celní správou. 
 
Ministerstvo financí tudíž ke dni nabytí účinnosti 
předkládaného zákona zajistí přístup do základních 
aplikací pro elektronickou komunikaci s orgány 
finanční správy a celní správy a odesílání podání 
prostřednictvím těchto aplikací se zaručenou 
identitou ověřenou občanským průkazem 
s elektronickým čipem. 
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rovněž není upravena evropskými předpisy, které by 
bezprostředně vyžadovaly adaptaci, resp. implementaci v rámci 
daňových předpisů. 
Zavedení možnosti činit podání vůči správci daně nejen  
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit  
do jeho datové schránky, ale i s ověřením identity podatele 
pomocí osobního identifikačního kódu eOP, popř. jiným ověřením 
prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou ve smyslu 
navrženého § 2 písm. w) zákona č. 365/2000 Sb., tak není 
bezprostřední podmínkou zavedení, resp. rozšířením využití 
institutu eOP v podobě, která je předpokládána předloženým 
materiálem. 
Navržené úpravy v daňových předpisech tedy nejsou pouze 
logickým legislativním důsledkem zavedení institutu eOP, popř. 
požadavkem vyplývajícím z evropských předpisů, ale jedná se  
o věcnou změnu spočívající v rozšíření způsobů činění podání 
datovou zprávou vůči správci daně v oblasti, která je speciální 
úpravou daňových předpisů a spadá do věcné i legislativní gesce 
Ministerstva financí. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Ministerstvo financí 
zásadně nesouhlasí s navrženými úpravami daňových zákonů, 
neboť nadále předpokládá, že vedle podání podepsaných 
způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 
vlastnoručního podpisu, bude pro podání datovou zprávou 
využíván pouze způsob s ověřenou identitou podatele způsobem, 
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Toto řešení nijak 
nepopírá samotný projekt eOP, neboť tento bude využitelný  
v rámci činění podání podepsaného způsobem, se kterým jiný 
právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. 
Současně je třeba uvést, že předložená důvodová zpráva, jakož  
i hodnocení dopadů regulace nepředstavují dostatečné zdůvodnění 
navržených legislativních změn. Nejen, že nedostatečným 
způsobem osvětlují vztah institutu eOP k jiným zákonům 
upravujícím elektronickou komunikaci, ale neobsahují ani 
zdůvodnění nezbytnosti navrhovaných zásahů do daňových 
předpisů. A to za situace, kdy je předjímáno věcné řešení, které je 
pouze možným (nikoliv nutným) krokem. V tomto ohledu ani 
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nejsou prakticky řešeny dopady do fungování správců daně 
(zejména orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní 
správy České republiky) v podobě nezbytných úprav informačních 
systémů a s tím souvisejících finančních nákladů.   
S ohledem na skutečnost, že obsahem předloženého návrhu jsou 
významné změny v daňových zákonech v působnosti Ministerstva 
financí, je třeba se ohradit proti skutečnosti, že Ministerstvo 
financí coby ústřední správní úřad pro daně, poplatky a jiná 
obdobná peněžitá plnění nebylo ze strany Ministerstva vnitra 
kontaktováno ve fázi přípravy předloženého legislativního návrhu.  
Ministerstvo financí tedy požaduje vypuštění novel daňového řádu 
a zákona o DPH, z předloženého materiálu. Tím není a priori 
vyloučeno, aby navrhované řešení bylo na oblast správy daní 
vztaženo v budoucnu, avšak musí se tak stát po podrobné diskuzi, 
vyhodnocení všech dopadů takového kroku a přípravě konkrétních 
správců daně na něj. 
Nad rámec obecného nesouhlasu s novelizací daňového řádu  
a zákona o DPH je třeba uvést, že analogická ustanovení, kterých 
by se měly navrhované změny potenciálně obdobně dotknout, jsou 
obsažena i v dalších zákonech z oblasti daňového práva, které  
v předloženém materiálu zcela absentují. Jedná se konkrétně o: 
• zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní 
a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – viz § 13m, 
• zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb – viz § 13 odst. 3 písm. 
a), 
• zákon č. …/2016 Sb., o dani z hazardních her (senátní tisk  
č. 257). 
Nadto je možné upozornit na chybějící ustanovení § 101a  
v navrhovaných změnách zákona o DPH (viz zákon  
č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti  
s přijetím zákona o evidenci tržeb). 
Současně platí, že se ve většině případů jedná o politicky 
extrémně citlivé právní normy, a to zejména v případě zákona  
o evidenci tržeb, zákona o dani z hazardních her a zákona o DPH 
(úprava kontrolních hlášení). Z tohoto pohledu lze považovat 
legislativní „otevření“ těchto zákonů v rámci navrhovaného 
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materiálu za vysoce rizikové, a to jak z pohledu uvedených 
právních norem, tak z pohledu průběhu legislativního procesu 
samotného předkládaného materiálu, který by byl vystaven riziku 
předkládání množství pozměňovacích návrhů v Parlamentu ČR  
a přenesení těžiště diskuze spojené s návrhem do daňové oblasti. 

Ministerstvo 
financí 

2. K části deváté - změna daňového řádu 
V souvislosti s navrženou změnou daňového řádu je dále třeba 
uvést, že nelze předmětnou úpravu vztahovat pouze na 
elektronický portál spravovaný Generálním finančním 
ředitelstvím. Daňovým řádem, coby právním předpisem 
upravujícím správu daní v širším smyslu slova (tj. správu daní, 
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění), se neřídí pouze 
Generální finanční ředitelství (resp. pouze orgány Finanční správy 
České republiky), ale i jiní správci daně ve smyslu § 10 daňového 
řádu, tj. veškeré orgány veřejné moci, které spravují peněžitá 
plnění v procesním režimu daňového řádu (např. se jedná  
i o orgány Celní správy České republiky, orgány územních 
samosprávných celků či soudy). Tato skutečnost kromě 
legislativního pohledu dále podtrhuje potřebu důkladné analýzy 
 a zdůvodnění navrhovaných změn, neboť jejich dopady se 
netýkají pouze orgánů v resortu Ministerstva financí, ale řady 
dalších orgánů veřejné moci. 

Akceptováno. 
Novela daňového řádu bude na základě předchozí 
připomínky vypuštěna. 

Ministerstvo 
financí 

3. K finančním dopadům 
Je třeba, aby si pokrytí veškerých  výdajů vyvolané novelou 
zákona o občanských průkazech uvedených v Důvodové zprávě  
a v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, zajistilo 
Ministerstvo vnitra v rámci projednávání návrhu  rozpočtu  
a střednědobého výhledu  kapitoly Ministerstva vnitra na příslušné 
období.  

Akceptováno. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

1. K části druhé – změna zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení a k části sedmé – změna zákona  
o nemocenském pojištění 
K čl. III - § 123e a čl. VIII - § 162  
S navrhovanou změnou v návrhu zákona uvedeného  
§ 123e odst. 1 písm. b) zákona o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení a § 162 odst. 1 písm. b) zákona o nemocenském 
pojištění nesouhlasíme a požadujeme uvedená ustanovení změnit 

Vysvětleno. Text ustanovení upraven na základě 
dohody s připomínkovým místem. 
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tak, že v § 123e odst. 1 písm. b) zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení i v § 162 odst. 1 písm. b) zákona  
o nemocenském pojištění slova „s ověřenou“ budou nahrazena 
slovy „s využitím přístupu se zaručenou“. 
To znamená, uvedená ustanovení požadujeme upravit takto: 
 

„§ 123e 
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný 

úkon podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle 
zvláštního zákona32) učinit písemně, ústně do protokolu nebo 
datovou zprávou  
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje 
účinky vlastnoručního podpisu68a), nebo 
b) s ověřenou využitím přístupu se zaručenou identitou podatele 
způsobem určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán 
sociálního zabezpečení tuto možnost zajistil. 
 

§ 162 
            (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný 
úkon podle tohoto zákona učinit písemně, ústně do protokolu nebo 
datovou zprávou 
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje 
účinky vlastnoručního podpisu67), nebo 
b) s ověřenou využitím přístupu se zaručenou identitou podatele 
způsobem určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud 
orgán nemocenského pojištění tuto možnost zajistil.“. 
 
Odůvodnění: 

Z navrhované dikce novely není výslovně zřejmé,  
zda představuje také zároveň zmocnění pro orgány veřejné moci, 
konkrétně Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen 
„ČSSZ“), aby využívaly i jakéhokoliv dalšího vlastního prostředku 
pro elektronickou identifikaci podávajících subjektů nebo by tato 
možnost musela být zakotvena speciálním ustanovením 
ve zvláštním právním předpisu, jako je tomu dosud právě ve 
stávajícím znění výše uvedených zákonných ustanovení. Potřebě 
takového speciálního ustanovení by napovídala dikce nově 
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navrhovaného znění § 110j odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy se výslovně 
definuje přístup k elektronickému portálu (rozuměj orgánu 
finanční správy) kromě datové zprávy podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem nebo v podobě přístupu se zaručenou 
identitou též  „prostřednictvím přístupových údajů“.  

Platné znění výše uvedených ustanovení zákona  
č. 582/1991 Sb. a zákona č. 187/2006 Sb. taktéž výslovně 
 a bez jakýchkoli pochybností dává ČSSZ na výběr, zda se pro 
využití možnosti učinit podání s ověřenou identitou 
prostřednictvím způsobu ČSSZ určeného rozhodne a zajistí takový 
způsob či zda této možnosti nevyužije. Navrhované znění, které 
hovoří pouze o „elektronické aplikaci“, bez toho, že ČSSZ  
má sama způsob ověření identity určit,  již působí více závazně, 
tj. podávající by se pak takového způsobu podání mohli dožadovat 
i v situaci, kdy by na něj nebyla ČSSZ připravena. 

Uvědomujeme si snahu co nejvíce sjednotit užívané pojmy 
a definice týkající se ověřování identity v elektronickém styku, 
avšak podle našeho názoru pro tento účel plně stačí nahradit 
dosud používané slovní spojení „s ověřenou identitou“ slovním 
spojením „s využitím přístupu se zaručenou identitou“, které bude 
nově využito v zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

2. K čl. III a čl. VIII - nad rámec návrhu 
K čl. III - § 11a a § 16c a k čl. VIII § 118 a § 122 

Tato naše připomínka souvisí s navrhovanými změnami 
uvedenými v části čtvrté návrhu zákona – změna zákona  
o informačních systémech veřejné správy, spočívajících 
především v definování nového pojmu „přístup se zaručenou 
identitou“, který by podle důvodové zprávy měl pokrývat všechny 
metody přístupu s využitím prostředků pro elektronickou 
identifikaci, tj. hmotných nebo nehmotných jednotek obsahujících 
osobní identifikační údaje, které se používají k autentizaci pro 
účely on-line služby (čl. 3 odst. 2 nařízení eIDAS), při jejichž 
vydání, respektive v souvislosti s jejichž vydáním byla totožnost 
držitele prostředku ověřena orgánem veřejné moci České 

Vysvětleno. Vzdálená identifikace občanským 
průkazem bude řešena prostřednictvím Národní 
identifikační autority, která bude komunikovat  
se základními registry. Viz novela zákona  
o občanských průkazech, která je součástí 
sněmovního tisku 764, ve znění schválených 
pozměňovacích návrhů. 
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republiky. Podle důvodové zprávy také „přístup se zaručenou 
identitou“ bude obvykle spočívat v přihlášení prostřednictvím 
prostředku pro elektronickou identifikaci k příslušnému portálu 
informačního systému veřejné správy nebo elektronické aplikace 
nebo k „rozcestníku“ typu portálu veřejné správy. Po přihlášení 
pak bude držitel prostředku oprávněn provádět v prostředí systému 
či aplikace příslušné úkony (například stažení výpisu údajů o své 
osobě). V návrhu však není uvedeno, jakým  způsobem a pomocí 
jakých údajů  toto přihlášení bude probíhat. ČSSZ proto považuje 
za relevantní evidovat potřebné údaje ve svých registrech. 

Uplatnění této připomínky souvisí s obavou, právě  
ve vztahu k výše uvedeným ustanovením zákona o organizaci  
a provádění sociálního zabezpečení a zákona o nemocenském 
pojištění, zachovat možnosti ČSSZ týkající se oprávnění, zejména 
ve vztahu k Registru práv a povinností, získávat a evidovat údaje 
potřebné k zajištění elektronické identifikace držitele občanského 
 průkazu při komunikaci s informačním systémem ČSSZ.  
To znamená, zda nebude třeba daná ustanovení novelizovat. 
V případě, že ano, rádi bychom postupovali ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra.    

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

3. K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace  
K bodu 3.1 - Identifikace nákladů a přínosů  

V textu se uvádí, citujeme: „Úprava jednoho informačního 
systému bude činit 0,5 milionu Kč, pokud je portál připraven 
na personifikované chování (cca třetina rezortů), např. pomocí 
přihlášení přes datovou schránku, 
náklady třetích stran 
na úpravy informační
ch systémů (rezorty) 

cca 0.5 mil Kč / portál 
*) cca 7,5 mil Kč / 
portál **) 72 mil Kč 

cca 2 člověkomě  
*) cca  
člověkoměsíců **  
 

 

*) pokud je portál připraven na personifikované chování, např. pom      
   (dnes např. e-Portál ČSSZ, EPO2 Finanční správy atd.) 
 

Konec citace. 
 

Podle našeho názoru jsou odhady na úpravu informačních 
systémů ostatních rezortů ve výši cca 0,5 mil. Kč v případě,  

Akceptováno. Text závěrečné zprávy byl upraven – 
rozlišení nákladů nově zahrnuje i potřebu dalších 
úprav databází a rozhraní a ePortál ČSSZ  
se výslovně zmiňuje u druhé kategorie. 
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že portál je připraven na personifikované chování (např. pomocí 
přihlášení přes datovou schránku, což by měl být případ ČSSZ), 
značně podhodnocené. Jak vyplývá z detailní analýzy dopadů 
nařízení eIDAS do prostředí Integrovaného informačního systému 
ČSSZ, bude nutné mj. upravit příslušná rozhraní na IS ZR, Registr 
pojištěnců, informační databázi ePortálu ČSSZ a její aktualizace, 
včetně implementace napojení ePortálu na nově vznikající bránu 
pro autentizaci přes eOP. 

Pro úpravy ePortálu ČSSZ, včetně úprav navazujících 
subsystémů IIS ČSSZ, by nebyla uvedená částka dostačující a text 
je v tomto smyslu nutné upravit. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1. V čl. I v bodě 6 (§ 3 odst. 6) je nezbytné, alespoň 
demonstrativním výčtem, uvést, o jaké osobní údaje se jedná 
v případě zápisu podle zvláštního právního předpisu. 
Odůvodnění: 
V navrhovaném ustanovení je stanoveno, že „kontaktní 
elektronický ČIP obsahuje rovněž údaje, jejichž zápis a rozsah 
stanoví zvláštní předpis.“ Z ustanovení a ani z důvodové zprávy 
nevyplývá, o jaké osobní údaje se jedná.  

Vysvětleno. V samotném odkazujícím ustanovení 
nelze uvést demonstrativní výčet. Odkaz má toliko 
zajistit, že nebude blokována možnost rozšíření 
údajů zvláštním právním předpisem, nikoli předem 
regulovat, co případně může být zvláštním zákonem 
stanoveno. 
V důvodové zprávě však je doplněno, že takovým 
údajem může být v budoucnu například číslo 
pojištěnce zdravotního pojištění. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

2. V čl. I v bodě 9 (§ 4 písm. 6) je nezbytné zpřesnit lhůtu,  
po kterou budou údaje žadatele o OP zpracovávány – telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 
Odůvodnění:  
V navrhovaném ustanovení je uvedeno, že k žádosti o vydání 
občanského průkazu může žadatel uvést telefonní číslo nebo 
adresu elektronické pošty. V důvodové zprávě je uvedeno,  
že se tyto údaje použijí k jednorázovému účelu, tj. informování 
žadatele o vyzvednutí OP. Lhůta 60 dnů uložení do informačního 
systému evidence občanských průkazů je nelogická, neboť plně 
postačuje jejich uložení po dobu, než bude žadatel  
o OP vyrozuměn, že jeho nový OP byl vystaven. Poté uložení 
těchto údajů není účelné.  

Vysvětleno. 
Připomínka změněna na doporučující. Lhůta 
zohledňuje též případy reklamace průkazu při jeho 
převzetí (neproběhne-li úspěšně ověření funkčnosti 
elektronického čipu). 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

3. V čl. I v bodě 11 (§ 7a) je nezbytné zpřesnit přímo 
v zákoně, o jaká bezpečnostní opatření v souvislosti 
s elektronickou identifikací se jedná.  
Odůvodnění: 

Vysvětleno. Účelem ustanovení je uložit 
Ministerstvu vnitra, aby vydalo soubor informací  
a doporučení, jenž bude následně v praxi využíván 
obecními úřady obcí s rozšířenou působností při 
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Z hlediska ochrany soukromí občanů ČR je nedostačující, aby se  
o těchto prostředcích dozvěděli pouze způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. I když se moderní technologie stále vyvíjejí, není 
možné informovat občany o způsobu zabezpečení jejich osobních 
údajů pouze jedním způsobem, neboť zde existuje značné riziko 
zneužití osobních údajů v souvislosti s elektronickou identifikací. 
Občanům v případě nedostatku informací, jak mohou svou 
elektronickou identifikaci zabezpečit, hrozí, že může jejich osobní 
údaje někdo třetí zneužít (např. zjistit přístupové údaje přímo 
z jejich počítače).  

vydávání občanských průkazů, a to v souladu 
s prováděcím nařízením eIDAS. 
Naopak není účelem normovat zákonem samotná 
bezpečnostní opatření a ani to není prakticky 
možné, neboť by se jednalo o značně kazuistickou 
úpravu. 
V důvodové zprávě se doplňují informace o tom, že 
ochrana občanského průkazu před zneužitím je 
primárně v odpovědnosti držitele průkazu a spočívá 
například v nastavení silného osobního 
identifikačního kódu, průběžných změnách kódu, 
vyvarování se poznamenání kódu na průkazu nebo 
uložení napsaného kódu u průkazu, nevkládání 
průkazu do nedůvěryhodných zařízení atp. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

4. V čl. I v bodě 14 (§ 8a) je nezbytné zpřesnit, o jaké další 
způsoby ztotožnění, které jsou ve fázi příprav, se konkrétně jedná.  
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení a rovněž důvodová zpráva absentují 
vymezení „dalších způsobů ztotožnění, které jsou ve fázi příprav“. 
Rovněž není uveden způsob, jak bude tento bezpečnostní osobní 
kód při prezenčním ztotožnění držitele OP sdělován? Jaké jsou 
prostředky proti zneužití tohoto bezpečnostního kódu při jeho 
sdělení? 

Upraveno jinak. Text bude vypuštěn. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

5. V čl. I v bodě 22 (§ 14 odst. 1 písm. a)) je nezbytné 
zpřesnit, co je „hrozící nebezpečí zneužití dat v identifikačním 
certifikátu“.  
Odůvodnění: 
Jak bude v praxi vyhodnoceno, že se o hrozící nebezpečí skutečně 
jedná? Specifikace této povinnosti občana ČR není rovněž 
uvedena v důvodové zprávě k tomuto ustanovení.  

Akceptováno. Upravena důvodová zpráva. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

1. Navrhujeme, aby byla důvodová zpráva doplněna  
o analýzu rizik spojených s využitím kontaktního elektronického 
čipu – elektronického identifikačního certifikátu (elektronické 
identity) umístěného na občanských průkazech, např. možné 
zranitelnosti, typy útoků, ať už stávající či budoucí, tak aby bylo 
možné o zvolené variantě rozhodovat jak z pohledu pohodlí 
občanů, tak rizik spojených s umístěním certifikátů  

Vysvětleno. Důvodová zpráva byla doplněna 
v části týkající se ochrany osobních údajů  
o pojednání o možných rizicích a zdůrazňuje se také 
svobodná volba občana – tedy možnost neaktivovat 
elektronický čip. 
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do kontaktního elektronického čipu na občanské průkazy  
a kybernetickou bezpečností. 

Ministerstvo 
zemědělství 

2. Navrhujeme, aby důvodová zpráva byla doplněna  
o informaci, jakými způsoby bude občan moci prokázat,  
že se nedopustil žádného jednání, kterým by umožnil  
nebo usnadnil zneužití své elektronické identity.  

Akceptováno. 
Důvodová zpráva bude doplněna. Není na 
občanovi, aby prokazoval dodržení svých 
povinností, ale naopak případné porušení povinností 
by mu muselo být dokázáno. 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

V obecné části důvodové zprávy a RIA je třeba výslovně uvést 
důsledky pro držitele občanských průkazů vyplývající 
z navrhovaného legislativního řešení.   
Odůvodnění: 
V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) nejsou 
identifikovány žádné, v obecné části důvodové zprávy jsou 
uvedeny pouze důsledky pozitivní, ačkoli negativní důsledky lze 
očekávat a samotný legislativní návrh na ně zčásti reaguje. 
Jedním z přímých důsledků je, že držitel občanského průkazu 
se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem bude 
nově muset občanský průkaz chránit před rizikem ohrožení dat 
v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu;  toto 
ohrožení vede ke zneplatnění občanského průkazu a vyžaduje 
vydání nového občanského průkazu, jež je zpoplatněno. Při tom 
platí, že možnosti držitele chránit dat v identifikačním certifikátu 
jsou omezené, pokud bude občanský průkaz používat na základě 
nových ustanovení zákona o informačních systémech veřejné 
správy a daňového řádu; některým z toho vyplývajícím rizikům 
ohrožen není držitel schopen čelit a ani to po něm nelze 
spravedlivě požadovat. Dosah a význam důsledků pro všechny, 
kdo mají povinnost občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 
a kontaktním elektronickým čipem mít, je umocněn tím, že 
povinnost mají všichni občané, kteří dosáhli věku 15 let, a že ho 
mohou mít i občané, jejichž svéprávnost byla omezena. Dále je 
třeba alespoň příkladmo určit důsledky plynoucí z uvedeného 
ohrožení pro držitele, byť se projeví a materializují mimo věcnou 
působnost přímo novelizovaného zákona. 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
 

Český 
telekomunikační 
úřad 

1. K části první - změna zákona o občanských průkazech 
 

I. Alternativa I 

Neakceptováno. ROZPOR 
 
V případě ochrany práv osob v řízení mohou čerpat 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSACMGA5U5)



 11 

 
Navrhujeme zařadit za bod 30 nový bod 31, který zní: 
 
31. V § 18 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou  
a doplňuje se nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou 
č. 27) zní: 
 
„g) nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis27). 
 
27) § 134 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Dosavadní bod 31 se označuje jako bod 32. 
 
Výše uvedený návrh změny je potřeba promítnout do  zákona  
o elektronických komunikacích, proto zároveň předkládáme  
i návrh novelizace příslušného ustanovení tohoto zákona: 
 
Navrhujeme za ČÁST DEVÁTOU zařadit ČÁST DESÁTOU 
Změna zákona o elektronických komunikacích. 
 
ČÁST DEVÁTÁ 
 
Změna zákona o elektronických komunikacích 
 
Čl. X. 
V § 134a odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  
o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 153/2010 Sb., 
zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona  
č. 318/2015 Sb. se na konci textu věty druhé doplňují slova 
„formou přímého přístupu“. 

Dosavadní ČÁSTI DESÁTÁ se označuje jako ČÁST 
JEDENÁCTÁ. 

údaje formou přímého přístupu k evidenci 
občanských průkazů v souladu s § 18 odst. 2 písm. 
f) zákona o občanských průkazech pouze soudy. 
Ostatní subjekty jsou oprávněny k přístupu  
k údajům prostřednictvím základních registrů, 
přestože vedou složitá správní řízení obdobně jako 
Český telekomunikační úřad. 
Koncepce využívání údajů z informačních systémů 
veřejné správy je nastavena tak, aby přístup 
k identifikačním údajům probíhal zásadně přes 
základní registry, nikoli přímým přístupem 
k údajům v agendových informačních systémech 
(zde v systému evidence občanských průkazů). 
Rozšiřování výjimek považuje Ministerstvo vnitra 
za nepřijatelné a nesouhlasí s názorem, že absence 
oprávnění k přímému přístupu do agendového 
informačního systému může být příčinou 
nemožnosti vedení správního řízení. Případné 
neztotožnění účastníka řízení dle údajů v jeho 
podání nebo v jiném návrhu s údaji v základních 
registrech (např. z důvodu formální chyby 
v uvedení adresy) není z právního hlediska 
překážkou vedení řízení. 
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Odůvodnění: 
Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) pro účely řádného 
plnění svých úkolů podle zákona o elektronických komunikacích  
a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění 
pozdějších předpisů, potřebuje k údajům z evidence občanských 
průkazů přistupovat přímo, tedy prostřednictvím vlastního 
informačního systému nebo jiného přístupového oprávnění, aniž 
by pro komunikaci s informačním systémem evidence občanských 
průkazů musel využívat informační systém základních registrů.  
ČTÚ totiž, obdobně jako soudy, řeší specifickou agendu 
soukromoprávních sporů podle ustanovení § 129 zákona  
o elektronických komunikacích a podle ustanovení § 6a zákona  
o poštovních službách. Ve správním řízení se, stejně jako v řízení 
soudním, poskytuje ochrana práv účastníků řízení, tedy dlužníků  
i věřitelů. Shodně jako soudy je i ČTÚ v rámci řešení daných 
sporů nucen zabývat se otázkou správné identifikace účastníků 
řízení, a to po celou dobu vedení řízení. Z důvodu velkého 
množství takových správních řízení je přímý přístup do evidence 
občanských průkazů zcela nezbytný vedle věcného i z časového 
hlediska. Proto ČTÚ považoval za odpovídající, pokud by  
§ 18 odst. 2 zákona o občanských průkazech byl rozšířen  
i na předmětné případy správních sporných řízení vedených  
u ČTÚ. Kromě uvedeného je ČTÚ podle § 20e a násl. zákona  
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů, orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  
v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb a je třeba, 
aby měl přístup k údajům nutným pro řešení těchto sporů obdobný 
jako soudy. 

II. Alternativa II 
 

Navrhujeme následující znění bodu 31 návrhu zákona. 
 
31. V § 18 odst. 2 písm. f) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
slova „nebo ve sporném řízení před správním orgánem.“ 
 
Dosavadní bod 31 se označuje jako bod 32. 
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Odůvodnění: 
Tato varianta reaguje na připomínky ČTÚ a jejich zatímní 
vypořádání k návrhu zákona, kterým se mění zákon  
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, a měla by umožnit, aby ČTÚ 
mohl získávat údaje z informačního systému evidence občanských 
průkazů. 
Pro přesnost by bylo možno doplnit i odkaz na poznámku pod 
čarou xx) § 141 správního řádu – sporné řízení. 
 
Cílem zásadní připomínky je vytvořit ČTÚ, jakožto ústřednímu 
správnímu orgánu, k plnění úlohy ve sporech soukromoprávní 
povahy v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, 
která je obdobná úloze soudů, právní prostředí stejné kvality. 
 
Doplňující argumenty Českého telekomunikačního úřadu: 
ČTÚ rozhoduje v režimu správního řízení řešení velké množství 
soukromoprávních sporů, zejména mezi podnikateli v oblasti 
elektronických komunikací a jejich zákazníky (fyzickými osobami). 
Tyto spory lze věcně zařadit na roveň jiných soukromoprávních 
sporů řešených soudy. Vzhledem k tomu, že daná agenda zůstává 
na základě rozhodnutí vlády (viz usnesení vlády ze dne 11. dubna 
2016 č. 314) i nadále v kompetenci ČTÚ (ač původním záměrem 
bylo její převedení do rozhodovací kompetence právě soudům),  
je nezbytné, vedle zdrojů personálních a finančních, zajistit ČTÚ 
pro její řádné naplňování i odpovídající nástroje k jejímu 
vyřizování (právní, technické, apod.). 
  
Nad rámec daného je třeba doplnit, že ČTÚ je nejen v ČR,  
ale i v rámci řešení aplikovaných v jiných členských státech EU, 
jediným správním (regulačním) orgánem, který tento typ sporů 
řeší. Proto je pochopitelné, že výjimky stanovené v dříve 
odkazované směrnici 95/46/ES za účelem ochrany subjektu údajů 
nebo práv a svobod druhých, se zabývají toliko výjimkami pro 
řízení vedená před soudy. ČTÚ je však při řešení dané agendy 
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veden stejnou potřebou, tj. zajištění získávání údajů z evidence 
občanských průkazů, jako právě soudy, když jeho působnost 
v dané věci je vyvolána zcela atypickým řešením rozdělení 
kompetencí mezi soudy a správní orgán panující v ČR.  
  
Rovněž je třeba upozornit, že přímý přístup k informacím není 
(bohužel) nahraditelný přístupem cestou „přes základní 
registry“, když tato druhá cesta nedává, při výrazné chybovosti 
v identifikačních údajích obsažených v návrzích na zahájení 
správních řízení, dostatečnou možnost ověření jejich správnosti 
a ztotožnění účastníka řízení. Tento nový způsob přístupu 
v podstatě znemožňuje v řadě případů takové řízení vést, když by 
nedošlo ke „ztotožnění“ osoby označené v návrhu na zahájení 
správního řízení s údaji v registrech. Je totiž faktem, že pokud jsou 
do vyhledávacího systému přístupu „přes základní registry“ 
zadány údaje, byť i jen s drobnou odlišností v některém z údajů 
(např. z důvodu překlepu), systém, na rozdíl od přímého přístupu, 
žádné údaje k ověření nevyhledá. ČTÚ tak ani neví,  
zda se v konkrétním případě jedná o administrativní chybu 
odstranitelnou další komunikací s navrhovatelem, nebo nikoliv.  
  
Tento postup by tak zásadním způsobem snížil vymahatelnost 
pohledávek podnikatelů v elektronických komunikacích a vytvořil 
potenciál zvýšení jejich, ale stejně tak i ČTÚ, administrativního 
zatížení nad dosavadní míru, jakož i pro opětovné časové 
prodloužení vedení předmětných řízení za situace, kdy se ČTÚ již 
poměrně podařilo agendu stabilizovat. Tyto dopady se jeví jako 
nepřijatelné, zvláště, když řešení, resp. opatření proti jejich 
vzniku, je ve sféře vlivu státu, zde tedy Ministerstva vnitra.      

Český úřad 
zeměměřický  
a katastrální 

1. K části první - změna zákona o občanských průkazech 
Obecně k návrhu 
Považuji za velmi problematickou a ničím neodůvodněnou 
potřebu tří různých kódů. Vezmeme-li v úvahu, že dnes již 
prakticky každý občan běžně používá minimálně kód k platební 
kartě a k zabezpečení mobilního telefonu, vzniká situace, kdy je 
vysoce nepravděpodobné, že si bez problémů zapamatuje další tři 
kódy. Takovýto požadavek povede pouze k tomu, že držitel 

Vysvětleno. V důvodové zprávě se podrobněji 
popisuje fungování zákonem upravovaných kódů. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSACMGA5U5)



 15 

občanského průkazu si tyto údaje nějakým způsobem zapíše, což 
povede ke zvýšenému nebezpečí jejich zneužití. Navrhovanou 
úpravu nelze označit jinak než jako nadměrně zatěžující, aniž by 
toto nadměrné zatížení bylo jakkoliv odůvodněno jeho praktickou 
potřebností, když zejména není zřejmé, proč je potřebný odlišný 
kód k autentizaci při fyzickém prokázání totožnosti a odlišný kód 
k přístupu k identifikačnímu certifikátu. V důvodové zprávě toto 
není žádným způsobem vysvětleno a odůvodněno. Tento zásah do 
právní úpravy působí velmi nepromyšleně, jeví se jako pouhé 
„přilepení“ další funkcionality ke stávajícímu stavu, aniž by bylo 
řádně vyhodnoceno, zda v souvislosti se zavedením 
identifikačního certifikátu nemá dojít i ke změně dosavadních 
funkcionalit. Požaduji navrhovanou úpravu zjednodušit  
a v důvodové zprávě řádně odůvodnit její potřebu. 

Český úřad 
zeměměřický  
a katastrální 

2. K bodu 16 k § 9 odst. 1 písm. d) 
Požaduji navrhované ustanovení zrušit, nebo alespoň v důvodové 
zprávě uvést příklady konkrétních případů, kdy může hrozit 
nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu a zároveň má 
občan občanský průkaz ve svém držení. 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení předpokládá situace, kdy je možné, aby 
hrozilo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,  
a zároveň držitel občanského průkazu měl tento průkaz ve svém 
držení. Občan tak má identifikační certifikát pod svou plnou 
kontrolou. Domnívám se, že je zde předpokládáno něco, co není 
možné, aby reálně nastalo. 

Vysvětleno. Upravena důvodová zpráva. 
 

Český úřad 
zeměměřický  
a katastrální 

3. K bodu 19 k § 11 odst. 1 písm. c) 
Požaduji navrhované ustanovení zrušit, nebo alespoň v důvodové 
zprávě uvést příklady konkrétních případů, kdy může hrozit 
nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu a zároveň má 
občan občanský průkaz ve svém držení. 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení předpokládá situace, kdy je možné,  
aby hrozilo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,  
a zároveň držitel občanského průkazu měl tento průkaz ve svém 
držení. Občan tak má identifikační certifikát pod svou plnou 
kontrolou. Domnívám se, že je zde předpokládáno něco, co není 

Vysvětleno. Upravena důvodová zpráva. 
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možné, aby reálně nastalo. 
Český úřad 
zeměměřický  
a katastrální 

4. K bodu 22 k § 14 odst. 1 písm. a) 
Požaduji ustanovení § 14 odst. 1 písmeno a) v následujícím znění: 
„a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit 
občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením, 
zneužitím dat v identifikačním certifikátu nebo jiným 
zneužitím,“. 
Odůvodnění: 
Z navrhovaného textu ani důvodové zprávy není zřejmé, jak  
lze chránit před nebezpečím, které již hrozí. Změna předmětného 
ustanovení navrhovaným způsobem není potřebná, neboť  
již v současné podobě ukládá ustanovení § 14 odst. 1 zákona  
o občanských průkazech držiteli povinnost chránit občanský 
průkaz před zneužitím, tedy i před zneužitím údajů, které jsou 
obsahem identifikačního certifikátu. Povinnost chránit data  
by tudíž měla být vztažena k vlastnímu zneužití údajů, které jsou 
obsahem identifikačního certifikátu.  

Akceptováno. 
Upouští se od spojení ´“hrozící nebezpečí“. 
Povinnost se však formuluje ve vztahu k „nebezpečí 
zneužití“ mj. vzhledem k odkazu na písmeno a) 
z následujícího písmene, podle něhož bude občan 
oznamovat nikoli, že již došlo ke zneužití dat (nemá 
možnost ověření této skutečnosti), ale že hrozí 
takové nebezpečí. 

Český úřad 
zeměměřický  
a katastrální 

5. K části čtvrté - změna zákona o informačních 
systémech veřejné správy 
 
K bodu 1 k § 2 písm. w)  
Požaduji, aby bylo navrhované ustanovení doplněno o požadavek 
na úroveň záruky, a to následujícím způsobem: 
 „w) přístupem se zaručenou identitou přístup do informačního 

systému veřejné správy nebo elektronické aplikace s využitím 
prostředku pro elektronickou identifikaci osoby, při jehož 
vydání nebo v souvislosti s ním byla totožnost osoby ověřena 
státním orgánem, orgánem územního samosprávného celku 
nebo orgánem veřejné moci, který není státním orgánem ani 
orgánem územního samosprávného celku (dále jen „veřejný 
orgán“) nebo který je uznán podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 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 s vysokou 
úrovní záruky.“.  

Odůvodnění: 

Akceptováno částečně. 
Bude doplněno se „značnou“ úrovní záruky. 
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Samotná skutečnost, že prostředek pro elektronickou identifikaci 
osoby byl uznán podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (dále jen „Nařízení“), ještě nezaručuje 
identitu osoby přistupující s využitím tohoto prostředku 
do informačního systému veřejné správy nebo elektronické 
aplikace. Podle článku 6 odst. 2 Nařízení totiž může být uznán  
i prostředek, který odpovídá pouze nízké úrovni záruky.  
Dále upozorňuji, že v této souvislosti je třeba důkladně zvážit, zda 
je možné připustit i značnou úroveň záruky, nebo pouze úroveň 
záruky vysokou. 

Český úřad 
zeměměřický  
a katastrální 

6. K důvodové zprávě 
Požaduji přepracovat důvodovou zprávu k zákonu, materiál takto 
označený totiž ve skutečnosti důvodovou zprávou není. Text 
označený jako důvodová zpráva minimálně ve zvláštní části 
neobsahuje žádné odůvodnění toho, proč mají příslušná 
ustanovení znít tak, jak je navrhováno, je pouze jejich parafrází. 
To popírá smysl důvodové zprávy a významně ztěžuje náležité 
zpracování připomínek k návrhu zákona.  

Akceptováno. 
Podrobnější zdůvodnění bylo doplněno do obecné 
části též s ohledem na připomínky jiných 
připomínkových míst. 

Hospodářská 
komora České 
republiky 

1. Hospodářská komora České republiky požaduje, aby byly 
v případě plošného zavedení občanských průkazů se strojově 
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, který bude 
obsahovat nahraný identifikační certifikát občana, co nejrychleji 
(souběžně) zavedeny služby, ke kterým by občané mohli využít na 
občanských průkazech kontaktní elektronický čip, resp. 
identifikační certifikát. Bez souběžného zavedení těchto služeb 
nebudou mít nové občanské průkazy, z hlediska elektronické 
identifikace, smysluplné využití a může se opakovat situace jako u 
stávajících občanských průkazů s elektronickým čipem,  
tj. že potenciál elektronického čipu (elektronické identifikace) 
může zůstat opět nevyužitý. 

Vysvětleno. Viz důvodová zprávu. 
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Svaz měst a obcí 1. Obecně 
Návrh zákona celkově segmentuje a komplikuje celý koncept 
eGovermentu. Občan bude mít elektronickou identifikaci 
certifikátem na občanském průkazu, avšak úředník bude muset mít 
jeden nebo dva certifikáty veřejné CA. Obce budou sledovat 
podání z pošty, na e-podatelnu, do elektronických aplikací, 
kontrolovat, zda dokument byl podepsán odpovědnou osobou 
nebo nemusel být podepsaný vůbec a celý ten elektronický zmatek 
pak „nějak“ vložit do spisové služby. Až budou tato data  
ve spisové službě, začnou si úředníci lámat hlavu, co s tím udělají 
ve skartačním řízení. Navíc každý úřad si vytvoří svoji 
elektronickou aplikaci ke své agendě.  
Datové schránky budou sloužit jen k zasílání pošty mezi úřady, 
maximálně k zasílání pošty podnikům, protože není snaha  
o zavedení jednotného systému elektronického doručování. Zcela 
tedy chybí jasná jednokolejná vize celého procesu elektronické 
komunikace. 
Použití tří kódů BOK, PIN a PUK povede k tomu, že občané  
si budou minimálně BOK a PIN volit stejný, pokud tomu nebude 
technicky zabráněno, což zákon neukládá. Navíc zapamatování  
si kódů bude pro mnoho občanů velký problém. 
Svaz měst a obcí očekává, že případné dopady na rozpočty obcí 
s rozšířenou působností budou zahrnuty do celkových nákladů, 
které bude zpracovatel návrhu zákona uplatňovat v rámci navýšení 
rozpočtové kapitoly MV ČR při jednání o státním rozpočtu, a po 
navýšení této rozpočtové kapitoly budou následně finanční 
prostředky odpovídající částí přiděleny obcím s rozšířenou 
působností. 

Vysvětleno. Orgány obcí nebudou povinně 
využívat vzdálenou identifikaci občanským 
průkazem. Pokud jde o oblast spisové služby, zákon 
na ní nic nemění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svaz měst a obcí 2. K části první – změna zákona o občanských průkazech 
Ustanovení § 4a odst. 5 požadujeme upřesnit. 
Odůvodnění: 
Ačkoliv je v tomto ustanovení zákona jako povinný subjekt 
označeno Ministerstvo vnitra, v závěrečné zprávě a zhodnocení 
dopadů regulace jsou jako povinný subjekt označeny obecní úřady 
s rozšířenou působností. Kdo bude tedy tyto informace rozesílat? 
Pokud Ministerstvo vnitra, tak jakém časovém úseku? 
Obecní úřady s rozšířenou působností musí po obdržení 

Vysvětleno. 
Informace bude rozesílat Ministerstvo vnitra. 
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vyhotovených dokladů tyto zkontrolovat a zkompletovat se 
žádostmi o vydání občanského průkazu (stejně tak i cestovní 
doklad) a vyhotovené doklady předat na výdejové pracoviště. 
Bude sms či informativní e-mail automaticky u vybraných žadatelů 
vygenerován a rozeslán?  

Svaz měst a obcí 3. K části šesté: Ustanovení zákona o správních poplatcích 
Položka 8 - nové písm. g) požadujeme upřesnit. 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení stanoví, že příjem správního poplatku 
plyne do rozpočtu obce, která občanský průkaz, stejně jako 
cestovní doklad občanovi pouze předává, ačkoliv personální  
i technické zajištění zpracování přijetí žádosti provádí jiný 
subjekt. Navrhujeme proto, aby správní poplatky za převzetí 
občanského průkazu či cestovního pasu u jiného úřadu byly 
příjmem obce, u které občan požádal o vydání dokladu.  

Vysvětleno. 
Otázka rozpočtového určení správních poplatků 
v návaznosti na možnost vyzvednutí občanského 
průkazu u jiného úřadu, než kde byla podána 
žádost, je již řešena platnou právní úpravou a není 
předmětem této novely. 

Jihomoravský kraj 1. K části šesté: Ustanovení zákona o správních poplatcích 
Položka 8 nové písm. g) správní poplatek 100,- Kč za převzetí 
občanského průkazu se strojově čitelnými a s kontaktním 
elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, který občan uvedl v žádosti. 
Toto ustanovení je nevhodně nastaveno tak, že příjem  
ze správního poplatku plyne do rozpočtu obce, která občanský 
průkaz (stejně tak i cestovní pas) občanovi pouze předává, ačkoliv 
personální i technické zajištění zpracování přijetí žádosti provádí 
jiný orgán. Navrhujeme, aby správní poplatky za převzetí 
občanského průkazu či cestovního pasu u jiného úřadu byly 
příjmem obce, u které občan požádal o vydání dokladu. 

Vysvětleno. 

Olomoucký kraj 1. Vzhledem k zavedení občanských průkazů (dále jen „OP“) 
pouze s čipem a předpokladu, že občan bude tyto OP využívat  
ve styku s orgány veřejné moci k identifikaci své osoby  
i elektronickou cestou, se domníváme, že text ustanovení  
§ 11 odst. 3 zákona o občanských průkazech by měl  
být vyškrtnutý. Občan, který OP s čipem musí užívat 
k elektronické identifikaci, nebude mít při nefunkčnosti 
elektronického čipu podle stávající právní úpravy možnost 
požádat o vyhotovení nového OP bez správního poplatku a navíc 
bude muset najít důvod pro vydání nového OP. 

Vysvětleno. Nefunkčnost čipu (nezpůsobil-li ji sám 
držitel průkazu) se řeší v rámci reklamace. 
Reklamovat vadný čip lze po celou dobu platnosti 
občanského průkazu. Jedná se o předmět smlouvy 
se Státní tiskárnou cenin. 
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Olomoucký kraj 2.  K části první čl. I bodu 27. – je zde řešena úprava  
§ 16 odst. 5 zákona o OP. Domníváme se, že ve vztahu k tomuto 
ustanovení by mělo být upraveno i ustanovení  
§ 14 odst. 1 písm. c), kde by jako povinnost pro občana mělo být 
stanoveno, že by měl v zahraničí na zastupitelském úřadě 
neprodleně ohlásit hrozící nebezpečí zneužití dat v identifikačním 
certifikátu. Co se týká oznamovací povinnosti občana, kterou 
může učinit u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo  
u matričního úřadu, taková oznamovací povinnost existuje. 

Akceptováno. 

Zlínský kraj 1. K části první – změna zákona o občanských průkazech 
K čl. I bod 10 (§ 4a odstavce 5) – navrhujeme nahradit slovo 
„Ministerstvo“ slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“ 
takto: 
„(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje občana, 
který uvedl v žádosti údaje podle § 4 odst. 6, o možnosti převzetí 
občanského průkazu textovou zprávou nebo prostřednictvím 
elektronické pošty.“ 
Odůvodnění: 
Toto novelizační ustanovení ukládá Ministerstvu vnitra povinnost 
informovat občana, jenž v žádosti uvedl telefonní číslo nebo 
adresu elektronické pošty, o možnosti převzetí občanského 
průkazu na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.  
Jako problém vidíme, že Ministerstvo vnitra bude mít informaci  
o tom, že doklad byl vyroben, ovšem nikoliv o tom, kdy bude 
připraven k předání občanovi. Takovou informací totiž bude 
disponovat až obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný 
k vydání dokladu. Nejen že je logická prodleva mezi okamžikem 
zhotovení dokladu, jeho distribucí na příslušný úřad  
a připravením k předání, ale mohou také nastat situace, kdy bude 
nutné vyrobený doklad reklamovat. Mohlo by tak docházet  
k situacím, kdy občan by byl Ministerstvem vnitra informován, že 
si může nový doklad převzít, ale fakticky by to ještě možné nebylo 
a vznikaly by zbytečné konflikty mezi občany a pracovníky 
předávajícího úřadu. 
Jako vhodnější se nám proto jeví varianta, že by občana  
o připravení dokladu k převzetí informoval obecní úřad obce 
s rozšířenou působností příslušný k předání dokladu. 

Vysvětleno. Ministerstvo bude informovat občana  
o tom, že je průkaz připravený k vyzvednutí  
u obecního úřadu. 
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Zlínský kraj 2. K části třetí – změna zákona o cestovních dokladech 
K čl. IV bod 2 (§ 21c) - navrhujeme slovo „Ministerstvo“ 
nahradit slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“ takto: 
„Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje občana, 
který uvedl v žádosti údaje podle § 17 odst. 13, o možnosti 
převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu 
textovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty.“ 

Vysvětleno. Viz předchozí připomínka. 
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	V obecné části důvodové zprávy a RIA je třeba výslovně uvést důsledky pro držitele občanských průkazů vyplývající z navrhovaného legislativního řešení.  



