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VI. 

 

TEXT NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 
 

Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech 

(ve znění sněmovního tisku 928) 

 

§ 4 

 

Vydávání občanského průkazu 

 

(1) Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním 

městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad 

obce s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho vydání. 

 

(2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) může 

občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána, vyřizuje 

žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci 

občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních 

dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti se současně pořídí 

digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana 

určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii 

pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím 

datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“). Současně s digitální fotografií 

se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním 

úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. 

Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu 

do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována. 

Při pořízení podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo fotografem 

platí obdobně požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana, 

popřípadě jeho podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud 

digitalizovaná podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů 

nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, 

neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup 

požádá. Lze-li postupovat podle věty deváté, žádost lze podat místně příslušnému obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném 

ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

(3) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. b) může 

občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K tiskopisu žádosti 

zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá 2 fotografie 

o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana 

v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými 

skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 

mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené 

prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo 

zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou 
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část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být podepsána občanem, 

jemuž má být občanský průkaz vydán. 

 

(4) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný 

zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan 

mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana 

mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně 

ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce 

vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, 

u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření 

spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, 

že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný 

zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání občanského průkazu 

za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění 

k zastupování občana bylo schváleno soudem24). 

 

(5) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana 

předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu 

jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li 

o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a), může jiná osoba předložit 

žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při 

zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu. 

 

(6) V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo 

pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí 

informace o možnosti převzetí nového občanského průkazu. 

 

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

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

 

ČÁST SEDMÁ 

 

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO AUTENTIZACI 

 

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 

 

§ 18c 

 

Informační systém pro autentizaci 

 

(1) Informační systém pro autentizaci držitelů občanských průkazů (dále jen 

„informační systém pro autentizaci“) je informační systém veřejné správy sloužící 

k autentizaci držitele občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a). 

 

(2) Správcem informačního systému pro autentizaci je Správa základních registrů. 

 

(3) V informačním systému pro autentizaci se o držiteli občanského průkazu 

uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) vede 
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a) číslo občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a), 

 

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu autentizace držitele občanského průkazu 

uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a). 

 

(4) Údaje podle odstavce 3 se v informačním systému pro autentizaci uchovávají 

po dobu platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a následujících 15 let 

od konce platnosti tohoto průkazu. 

 

§ 18d 

 

Využívání údajů z informačních systémů 

veřejné správy 

 

(1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona 

ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu 

 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti 

podle jiného právního předpisu, 

d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo 

a stát, kde se narodila, 

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, 

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 

za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická 

osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(2) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona 

z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu 

 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodil, 

c) pohlaví, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány 

písemnosti podle jiného právního předpisu, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo 

a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 

den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 

 (3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím 

současný stav. 

 (4) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
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Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

(ve znění sněmovního tisku 928) 

 

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy 

 

§ 9 

 

(1) Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými 

evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají orgány veřejné správy, které jsou správci těchto 

systémů, na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě 

v tomto informačním systému. Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které 

jsou neveřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají správci, pokud tak stanoví 

zvláštní právní předpis, na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného 

v elektronické podobě v tomto informačním systému osobě, které se zápis přímo týká, nebo 

osobě, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna žádat informaci uvedenou 

v zápisu, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem stanoveném.  

  

(2) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen „výpis“) 

nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není 

v elektronické podobě zabezpečené způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat (dále 

jen „výstup z informačního systému veřejné správy“), ověřují a ověřené výstupy 

z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají kontaktní místa veřejné správy. 

S přihlédnutím k současným technickým podmínkám mohou kontaktní místa veřejné správy 

vydávat ověřené výstupy i z ostatních informačních systémů veřejné správy, které jsou 

veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy.  

  

(3) Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy (dále jen „ověřený 

výstup“) se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému 

veřejné správy z elektronické do listinné podoby (§ 9a).  

 

(4) Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci umožňujícího 

přístup se zaručenou identitou, je oprávněna obstarat si prostřednictvím portálu veřejné správy 

kvalifikované on-line služby a s využitím tohoto prostředku výstup z informačního systému 

veřejné správy, který je neveřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, který se jí přímo 

týká. Správce portálu veřejné správy zveřejní na portálu veřejné správy informační systémy 

veřejné správy, z nichž lze výstup z informačního systému veřejné správy takto obstarat. 

 

(5) Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci umožňujícího 

přístup se zaručenou identitou, je oprávněna umožnit s využitím tohoto prostředku poskytnutí 

výstupu z informačního systému veřejné správy podle odstavce 4, který se jí přímo týká, nebo 

údajů vedených o ní v informačním systému veřejné správy jiné fyzické nebo právnické osobě 

anebo veřejnému orgánu. 

  

(6) Výpis v listinné podobě, výstup z informačního systému veřejné správy a ověřený 

výstup podle odstavce 3 jsou veřejnými listinami. 
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Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

 

Položka 22 

 

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

b)   Vydání   osvědčení   o   odborné   kvalifikaci   a   výkonu 

     předmětné   činnosti19)  nebo   vydání 20)  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 

     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   pracovníků23)                                                   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                                                            Kč     100  000 

i) 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 

j) 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 

k) l)  Podání   žádosti   o   prodloužení   platnosti   autorizace 

     uvedené   v   písmenu   l) v písmenu k)                                                       Kč         500 

l) 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 
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     obrany                                                                                                          Kč       3   000 

m) n)  Přijetí   žádosti   o   akreditaci   vzdělávacího   programu 

     podle   zákona   o   sociálních   službách26b)                                               Kč      1   000 

n) 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 

o) 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 

p)  q) Přijetí   žádosti   o   prodloužení   platnosti   akreditace   nebo    

         oprávnění  k   provádění   zkoušek   z   odborné   způsobilosti   nebo    

         zvláštní  způsobilosti   podle   zákona   o   zajištění   dalších   podmínek    

        bezpečnosti    a   ochrany   zdraví   při   práci  odborné                              Kč   4   000 

r)  r)  Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti  

      podle zákona o pyrotechnických     výrobcích a zacházení s nimi                 Kč  1   000 

s) 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) 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) 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) v)  Přijetí   žádosti   o   rozšíření   tuzemského   oprávnění   podle 

     zákona   o   vysokých   školách26g)  k   poskytování   zahraničního 

     vysokoškolského   vzdělávání   na   území   České   republiky                     Kč      50   000 
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Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

 

§ 5 

 

Využívání referenčních údajů základního registru 

 

(1) Orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené 

v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle 

tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost. 

Od osob, po kterých je jiným právním předpisem doložení takových údajů požadováno, je 

orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud 

 

a) nejsou v základním registru obsaženy, 

b) jsou označeny jako nesprávné, 

c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, nebo 

d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu2). 

 

(2) V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem daného údaje v základním 

registru, při své činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v základním registru se 

skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního 

údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje. 

 

(3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj 

zapisuje výhradně prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k údajům 

je zajišťován službou informačního systému základních registrů. 

 

(4) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru 

výhradně prostřednictvím agendového informačního systému stanoveného jiným právním 

předpisem, který zakládá oprávnění soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů 

vedených v základním registru. 

 

(5) Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních 

registrech, po ověření její totožnosti elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím 

elektronickou identifikaci a autentizaci s využitím prostředku pro elektronickou 

identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou; fyzická osoba může po ověření 

její totožnosti umožnit poskytnutí referenčních údajů, které jsou o ní vedeny, též jiné fyzické 

nebo právnické osobě. 

_______________________________ 
2)  § 89 a násl. zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 
3)  Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 

Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 

a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních 

dokladech), ve znění pozdějších předpisů. 
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