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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU  
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,  

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 

 
Navrhovaný právní předpis  

 
Odpovídající předpis EU  

Ustanovení  Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 
 
 

část první,  
§ 7a  

Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup podmínky pro používání prostředků 
pro elektronickou identifikaci uložených 
v kontaktním elektronickém čipu občanského 
průkazu a doporučená bezpečnostní opatření spojená 
s používáním těchto prostředků.26) 
26) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502  
ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické 
specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků  
pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru  
pro elektronické transakce na vnitřním trhu. 

 

 32015R1502 Příloha  
č. 2.1.1. 

1. Zajistit, aby byl žadatel obeznámen 
s podmínkami používání prostředků  
pro elektronickou identifikaci. 

2. Zajistit, aby byl žadatel obeznámen 
s doporučenými bezpečnostními 
opatřeními spojenými s používáním 
prostředků pro elektronickou identifikaci. 

3. Shromáždit příslušné údaje o totožnosti 
nezbytné pro prokazování a ověřování 
totožnosti. 

část čtvrtá, 
§2 písm. w) 

w) přístupem se zaručenou identitou přístup 
do informačního systému veřejné správy nebo 
elektronické aplikace s využitím prostředku pro 
elektronickou identifikaci, při jehož vydání nebo 
v souvislosti s ním anebo v souvislosti s umožněním 
jeho využití 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 čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a 
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Čl. 6  
odst. 1 
písm. c) 

c) příslušný subjekt veřejného sektoru používá 
v souvislosti s přístupem k dané on-line službě 
značnou nebo vysokou úroveň záruky. 
 
K tomuto uznání dojde do dvanácti měsíců od 
zveřejnění seznamu uvedeného v prvním 
pododstavci písm. a) Komisí. 
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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. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32015R1502 
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