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V. 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

1. Název návrhu zákona: Zákon o elektronické identifikaci 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo vnitra 
Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

1. ledna 2018 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem předloženého návrhu zákona je stanovení pravidel pro elektronickou identifikaci 

a autentizaci, působnost Ministerstva vnitra a Správy základních registrů v této oblasti. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

Návrh zákona stanovuje pravidla pro provádění elektronické identifikace a autentizace.  

Předkládaný návrh zákona jednak určuje pravidla pro tento proces a jednak zavádí národní 

bod pro identifikaci a autentizaci, který poskytuje sdílenou službu eGovernmentu všem orgánům 

veřejné moci. Jednotlivé subjekty veřejné moci tedy nebudou muset zavádět své identifikační 

a autentizační prostředky a budou využívat tuto sdílenou službu. Náklady pro využívání sdílené 

služby jsou typicky nižší než zavádění vlastních prostředků a orgánům veřejné moci tedy 

nevznikají další náklady. 

Jako národní bod pro identifikaci a autentizaci bude využit existující informační systém 

vybudovaný Správou základních registrů. Pro výkon činnosti národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci (NIA) je schváleno pro Správu základních registrů nových 19 systemizovaných 

služebních míst na rok 2017 a následující. Náklady na zajištění redundantního nepřetržitého 

provozu v datových centrech, zajištění služeb ServiceDesku a poskytování HotLine pro potřeby 

kvalifikovaných správců, zajištění bezpečnosti, projektových a správních činností spojených 

s evidencí a administrací a současně i rozvojových činností se předpokládají ve výši 56,8 milionů 

Kč/rok. Náklady na veřejné rozpočty při odhadu 25 veřejnoprávních poskytovatelů služeb činí 

140,1 milionů Kč jednorázových investičních a neinvestičních nákladů. 

Provozní roční náklady orgánů veřejné moci se předpokládají 1,7 milionů Kč, při odhadu 

25 veřejnoprávních poskytovatelů on-line. 

Pro výkon agendy Ministerstva vnitra na činnost spojenou s udělováním akreditace 

pro správu kvalifikovaného systému, vydáváním rozhodnutí o udělení akreditace a práci 

dohledového orgánu nad evidencí všech změn akreditovaných osob, včetně procesu odejmutí 

akreditace při nesplnění zákonných podmínek, jsou plánovány roční rozpočtové náklady cca 2,8 

milionů Kč/rok od roku 2018 dále. 

Jednorázové náklady na vybudování NIA budou čerpány v roce schválení zákona a v roce 

následujícím. Provozní náklady budou čerpány každý rok od roku následujícího po schválení 

zákona. 

Orgány veřejné moci, které poskytují přístup k informacím vzdáleným způsobem 

s potřebou identifikace a autentizace klienta řeší vždy problematiku identifikace a autentizace, 

budou v případě zavedení Portálu občana přistupovat jedním zabezpečeným kanálem 

k informacím.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: ANO 

Většina evropských států připravuje tzv. národní identitní prostory, ve kterých budou 

nabízet svým občanům státem garantovanou elektronickou identitu na nejvyšším stupni důvěry. 
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Členské státy budou po 28. září 2018 povinny rozpoznávat elektronickou identifikaci od všech 

nahlášených systémů ostatních členských států.  

Navrhovaný zákon upravuje český národní identitní prostor včetně napojení na národní 

identitní prostory členských států EU, jak požaduje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení 

eIDAS“). 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 

Návrh zákona může mít příznivý dopad na podnikatelské subjekty zejména v sektorech 

jako je bankovnictví, telekomunikace, pojišťovnictví a podobně, kdy vzdálenou identifikaci 

poskytovanou národním bodem pro identifikaci a autentizaci budou moci využít 

též soukromoprávní poskytovatelé služeb, kteří budou v rámci federace akreditovaní 

poskytovatelé identit, případně na ně napojené soukromoprávní subjekty k identifikaci svých 

klientů.  

Správa základních registrů jako správce NIA je povinna zajistit splnění požadavků rámce 

interoperability nařízení eIDAS (čl. 12 odst. 8) umožnit poskytnutí služby NIA v nepřetržitém 

režimu v rámci tzv. oznámených systémů elektronické identifikace tak, že soukromoprávní 

kvalifikovaní správci nemusí zajišťovat mezinárodní provoz podle nařízení eIDAS.  

Proto povinnost pro kvalifikovaného správce systému elektronické identifikace (dále jen 

„kvalifikovaný správce“) je poskytovat nepřetržitě službu a výsledky předávat NIA, vést evidenci 

identitních prostředků a předat tuto informaci do NIA, při vydávání elektronických prostředků 

ztotožnit žadatele proti základním registrům (propojený datový fond, ROB, ROS) a přijímat 

žádosti o zneplatnění prostředků a tyto hlásit NIA, přičemž provádět automatické zneplatnění při 

doručení informace o úmrtí držitele. Při ukončení své činnosti je kvalifikovaný správce povinen 

poskytnout součinnost státu při předání identitního kmene. 

Kvalifikovaný poskytovatel (SeP) musí mít on-line službu zaregistrovanou pro připojení 

k NIA a splňovat technické podmínky připojení k NIA. Jeho povinností při poskytování služby 

klientovi je sdělit mu dopředu, které údaje o něm bude požadovat a s jakou úrovní záruky.   

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ANO 

Návrh zákona rozšíří územním samosprávným celkům možnost využívání sdílené služby 

eGovernmentu pro identifikaci a autentizaci fyzických a právnických osob, které přistupují 

k jejich portálům, bez nutnosti budovat vlastní systém pro elektronickou identifikaci a autentizaci. 

Současně orgánům veřejné moci umožní prostřednictvím portálu veřejné správy (v souladu se 

zákonem 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) publikovat občanům a firmám vlastní on-line služby 

s jedním zaručeným systémem identifikace a autentizace.  

V souladu s usnesením vlády ČR č. 265 ze dne 30. března 2016 mají všichni 

provozovatelé informačních systémů veřejné správy povinnost od 28. září 2018 rozpoznávat 

elektronickou identifikaci a umožnit zpracovávat úplné elektronické podání, čímž se značně 

rozšíří okruh subjektů, které budou moci využívat elektronickou identifikaci právě pro úplné 

elektronické podání a současně se zabrání nutnosti budovat specializované systémy 

pro identifikaci a autentizaci každého poskytovatele on-line služeb. 

3.5 Sociální dopady: ANO 

V současné době je v legislativním procesu návrh novely zákona o občanských průkazech, 

který zavádí tzv. „elektronický občanský průkaz s čipem“, a to jako jediný typ občanského 

průkazu pro všechny. Každý občan bude tedy moci využívat jako státem garantovaný identitní 

prostředek občanský průkaz (eOP) opatřený čipem, který bude obsahovat identifikační certifikát 

občanského průkazu a umožní uložení kvalifikovaného podpisu založeného na kvalifikovaném 

certifikátu držitele občanského průkazu.  
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Tento občanský průkaz bude vydáván bezplatně, průběžně tak jak bude končit platnost 

stávajících občanských průkazů nebo na žádost občana, který bude chtít využívat on-line služeb 

veřejné správy. Jako další identitní prostředek se předpokládá využití aktualizované funkcionality 

existujícího informačního systému datových schránek. Současně se plánuje využití dalších 

identitních prostředků poskytovaných komerčními subjekty, ať už specializovanými (mojeID), 

tak i např. bankami a telekomunikačními operátory.  

3.6 Dopady na spotřebitele: ANO 

Pro občany bude mít elektronická identita zásadní význam, neboť umožní komunikaci 

s orgány veřejné moci způsobem, jenž je rychlejší a pohodlnější než osobní návštěva na přepážce 

v úřední hodiny daného orgánu. Občanovi se otevírá obecná možnost zadávání a vyřizování 

svých životních situací z domova, a v časově neomezenou dobu. Zvláště podávání žádostí bude 

zajímavým a jistě vítaným prvkem v komunikaci občana s veřejným sektorem. Také se tímto 

podstatně usnadní přístup k řešení životních situací hendikepovaným občanům.  

3.7 Dopady na životní prostředí: ANO  

Zavedení elektronické identity umožní úplné elektronické podání, které bude mít 

za následek výrazně nižší spotřebu papíru.  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 

3.10 Korupční rizika: ANO 

Výrazné snížení rizika zneužití elektronických identifikačních prostředků celé společnosti, 

včetně snížení rizika odcizení identity občanů a firem ČR. Oddělení služeb identifikace 

a autentizace od vlastního poskytování on-line služeb výrazně snižuje korupční riziko, vyplývající 

ze záměrné záměny identit poskytovatelem on-line služeb. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: ANO 

Dopady na bezpečnost státu – vznikne zcela nový důvěryhodný, pro držitele 

identifikačních prostředků transparentní a bezpečný systém obsahující identitní prostor fyzických 

a právnických osob, který bude mít dopady jak na právní jednání těchto osob v rámci 

kybernetického prostoru, tak i dopady na jejich přihlašování do různých informačních systémů. 

Tento systém bude primárně patřit mezi klíčové systémy, na které lze očekávat řadu kyberútoků 

jak uvnitř ČR, tak i ze zahraničí. V případě využití identitních prostředků pro identifikaci osob 

v rámci bezpečnostních systémů nebo obranných systémů by v případě kompromitace systému 

mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti. 

 

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název 

 

Zákon o elektronické identifikaci. 

 

1.2  Definice problému 

 

Zákon o elektronické identifikaci současně se zákonem o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce navazuje na přímo použitelný právní předpis Evropské unie 

– nařízení eIDAS. 

 

Nařízení eIDAS stanovuje, že některé oblasti právní úpravy budou dodefinovány 

na národní úrovni. Jedná se zejména o zavedení a nastavení pravidel kvalifikovaného systému 

elektronické identifikace, stanovení působnosti Ministerstva vnitra a Správy základních 

registrů a popis řešení přestupků na úseku elektronické identifikace. 
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V souvislosti se strategickým záměrem Ministerstva vnitra ČR a vlády ČR 

pro podporu elektronické komunikace, v části Specifický cíl 3.1 – Dobudování funkčního 

rámce eGovernmentu, je nutné stanovit právní prostředí pro elektronickou identifikaci 

a autentizaci. Chybějící jednoznačná pravidla pro elektronickou identifikaci a autentizaci se 

promítají do pomalého rozvíjení služeb elektronizace služeb veřejné správy vůči občanům 

a právnickým osobám.  

 

Neexistuje právní postavení pro poskytování sdílené služby eGovernmentu 

pro elektronickou identifikaci a autentizaci a každý orgán veřejné moci tedy řeší tuto potřebu 

samostatně s vynakládáním veřejných prostředků. Legislativní ukotvení vzdálené identifikace 

a autentizace je pak roztříštěno v jednotlivých právních předpisech a občan nemá právní 

jistotu o nakládání s jeho elektronickou identitou jinou než je obecně ukotvena v zákoně 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Současně nařízení eIDAS podle článku 6 nařizuje uznávání přeshraničně oznámených 

systémů pro elektronickou identifikaci, a to za podmínek stanovených nařízením eIDAS. Tato 

povinnost platí pro všechny členské státy od 28. září 2018. Každý členský stát, který podle 

vnitrostátního práva nebo správní praxe pro přístup ke službě poskytované on-line subjektem 

veřejného sektoru v určitém členském státě vyžaduje elektronickou identifikaci s použitím 

prostředku pro elektronickou identifikaci, je povinen uznávat pro tyto on-line služby i veškeré 

oznámené systémy dle nařízení eIDAS. 

 

Již v současné době existují jednotlivé portály veřejné správy ať už státní správy 

či samosprávy, které by tedy musely do 28. září 2018 vyřešit tento požadavek samostatně 

za opakovaného vynakládání veřejných prostředků. 

 

Předkládaný návrh zákona i tento požadavek zavedením národního bodu 

pro identifikaci a autentizaci, který pak tuto sdílenou službu eGovernmentu bude poskytovat 

bez dalších provozních nákladů na samostatné systémy elektronické identifikace na straně 

veřejné správy, neboť veřejná správa bude moci využívat národní bod pro identifikaci 

a autentizaci. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

 

V současné době neupravuje český právní řád obecný institut elektronické 

identifikace. V právním řádu jsou toliko upraveny dílčí postupy, kdy a jakým způsobem se lze 

vzdáleně identifikovat vůči jednotlivým službám veřejného sektoru. K tomu je využívána 

samostatná identifikace upravená zvláštními právními předpisy ad hoc (např. zákon 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů) anebo ověřená 

identita prostřednictvím informačního systému datových schránek (např. zákon č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Tyto prostředky 

pro elektronickou identifikaci používané v rámci přístupu k jednotlivým službám veřejného 

sektoru však de lege lata nicméně nesplňují stran úrovně záruk požadavky stanovené 

nařízením eIDAS pro nejvyšší úroveň záruky. Do právního řádu je tedy nezbytné zakotvit 

takové principy elektronické identifikace, které nebudou bránit přeshraničnímu uznávání 

při přístupu ke službám veřejného sektoru v jiných členských státech. 

 

Jedním z prostředků pro elektronickou identifikaci, který má splňovat požadavek 

nejvyšší úrovně záruky reglementovaný nařízením eIDAS, je občanský průkaz se strojově 
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čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem obsahujícím identifikační certifikát. 

Vydávání tohoto prostředku přináší návrh novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Aby však takový občanský průkaz byl s to být 

obecně využitelným při přístupu k veškerým on-line službám veřejného sektoru, je třeba 

stanovit zároveň obecný právní rámec používání prostředků pro elektronickou identifikaci. 

Současně s návrhem novely zákona č. 328/1999 Sb., je v legislativním procesu návrh novely 

zákona č. 365/2000 Sb., který přináší institut přístupu se zaručenou identitou.  

 

Co se týče prostředků pro elektronickou identifikaci, které jsou vydávány a občany 

dnes běžně používány v soukromém sektoru, neexistuje obecná právní úprava, která by 

umožnila jejich využití pro účely vzdáleného přístupu ke službám veřejné moci. 

     

Problematika, jež je upravena návrhem zákona o elektronické identifikaci, který je 

adaptačním právním předpisem k části nařízení eIDAS, která se týká elektronické 

identifikace, je částečně upravena právě v tomto nařízení a jeho prováděcích aktech, a to 

zejména z pohledu přeshraničního uznávání prostředků pro elektronickou identifikaci. Těmito 

prováděcími akty jsou:  

 rozhodnutí Komise (EU) 2015/296 ze dne 24. února 2015, kterým se stanoví procesní 

opatření pro spolupráci mezi členskými státy v oblasti elektronické identifikace podle 

čl. 12 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

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

pro elektronické transakce na vnitřním trhu, 

 nařízení Komise (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability podle 

čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 

trhu, 

 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,  

 rozhodnutí Komise (EU) 2015/1984 ze dne 3. listopadu 2015, kterým se stanoví 

okolnosti, formáty a postupy pro oznamování podle čl. 9 odst. 5 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů (s účinností od 25. května 2018 nahrazena nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES). 

  

Stávající právní úprava nepřipouští diskriminační přístup, neboť zaručuje stejná práva 

a povinnosti bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva 

pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, 

příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. 

 

Po zhodnocení současného platného právního stavu v oblasti elektronické identifikace 

je tedy nezbytné přijmout takovou právní úpravu, která by umožnila fyzickým osobám 

při vzdáleném přístupu k on-line službám použití takových systémů elektronické identifikace 
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zaručujících bezpečnou a důvěryhodnou elektronickou identifikaci fyzických osob. Takové 

řešení je taktéž plně v souladu s cíli Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy schválené 

usnesením vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889. S postupující elektronizací světa okolo nás 

je třeba, aby veřejná správa tento trend reflektovala a nabízela možnost pro fyzické osoby, 

potažmo občany, aby s ní mohli komunikovat na dálku a plně elektronicky. Pro celou řadu on-

line služeb je nezbytné, aby fyzická osoba, která hodlá službu využít, byla identifikována. 

Identifikace člověka je nezbytná i pro čistě informační služby, kdy fyzická osoba např. žádá 

„pouze“ o výpis z informačních systémů veřejné správy. Komerční i akademická sféra již 

používá model federované identity, kdy se lze pomocí jednoho prostředku pro elektronickou 

identifikaci přihlásit k víceru službám. Veřejná správa by měla tento technologický pokrok 

rovněž následovat, neboť jejím cílem je poskytování využitelných veřejných služeb a rovněž 

jako řádný správce veřejných financí efektivně využívat veřejné finance. Občanovi tento 

model přinese, kromě jiného, více pohodlí při využívání on-line služeb bez toho, aby bylo 

nutné se ke každé službě přihlašovat jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci.           

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

Návrh zákona o elektronické identifikaci se dotýká všech občanů ČR, dále správních 

úřadů, Ministerstva vnitra a Správy základních registrů jako správce národního bodu pro 

identifikaci a autentizaci. 

 

Navrhované řešení bude mít dopad na Ministerstvo vnitra v roli dohlížitele 

nad činnostmi spojenými s akreditační činností a také vyplývajícími z nařízení eIDAS 

pro orgán dohledu. 

 

Správa základních registrů ponese zodpovědnost zejména za zajištění vytvoření 

národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) a všech činností spojených s touto 

agendou. Správa základních registrů vede seznam kvalifikovaných správců usazených v ČR 

spolu s jimi používanými prostředky pro elektronickou identifikaci a seznam kvalifikovaných 

poskytovatelů usazených v ČR spolu s  on-line službami nebo jinými činnostmi, při nichž 

umožňují prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace (dále jen „seznam 

kvalifikovaných správců a kvalifikovaných poskytovatelů“). Správa základních registrů 

zveřejňuje seznam kvalifikovaných správců a kvalifikovaných poskytovatelů na svých 

internetových stránkách. Dále vydává závazné stanovisko, zda systém elektronické 

identifikace žadatele o akreditaci umožňuje poskytnutí služby národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci. 

 

Dále se navrhované řešení bude týkat kvalifikovaných správců, tj. subjektů, kteří 

spravují kvalifikovaný systém elektronické identifikace (IdP). 

 

Přímý vliv bude mít návrh i na občany ČR v roli uživatele on-line služeb nebo jiných 

činností, tj. držitele prostředku pro elektronickou identifikaci, a to zejména v povinnosti 

zacházení s tímto prostředkem s náležitou péčí tak, aby nemohlo dojít k jeho neoprávněnému 

použití. 

 

Nepřímý vliv bude mít návrh na kvalifikované poskytovatele působící v ČR, kteří 

budou nabízet on-line služby nebo jiné činnosti (SeP), neboť poskytovatelé služeb mohou na 

základě smluvní volnosti užívat přímé služby kvalifikovaných správců, kteří mají ztotožněný 

kmen osob, jimž vydali prostředek vzdálené identifikace. 
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1.5 Popis cílového stavu 

 

Cílem regulace je adaptace národního právního řádu na část nařízení eIDAS týkající se 

elektronické identifikace. Cílový stav se bude vyznačovat tím, že český právní řád bude 

obsahovat právní úpravu, která je nařízením eIDAS ponechána na úpravě jednotlivým 

členským státům. 

 

Z informací získaných od zástupců členských států během setkání k elektronické 

identifikaci, které organizovala Evropská komise, vyplývá, že řada členských států plánuje 

oznámit svůj systém elektronické identifikace v blízkém časovém horizontu, konkrétně 

v rozmezí let 2017–2018.  Lze předpokládat, že mezi prvními členskými státy, které oznámí 

svůj systém elektronické identifikace, bude zřejmě patřit např. Rakousko, Německo, Estonsko 

a obecně další státy s pokročilým stavem elektronizace.    

 

Na základě dostupných informací lze konstatovat, že většina členských států plánuje 

systémy elektronické identifikace dříve nebo později ohlásit. To znamená, že většina 

evropských států připravuje tzv. národní identitní prostory, ve kterých bude nabízet svým 

občanům státem garantovanou elektronickou identitu na nejvyšším stupni důvěry, 

a to bezplatně jako službu příslušného státu svým občanům. Některé členské státy mají již 

vybudovány své systémy elektronické identifikace, které používají na národní úrovni. 

U těchto systémů bude muset být provedeno porovnání (mapování) s požadavky nařízení 

eIDAS, a na základě výsledků porovnání bude muset být rozhodnuto, jaká úroveň záruky 

prostředků pro elektronickou identifikaci, jež jsou vydávány v rámci existujícího systému 

elektronické identifikace, je splněna. 

 

Prvořadým cílem navrhované právní úpravy je určení legislativních pravidel 

pro národní identitní prostor, která budou určovat postupy a záruky elektronického prokázání 

identity a autentizace při vzdáleném přístupu ke službám eGovernmentu. Předpokládáme 

využití této regulace i soukromoprávními subjekty, které nabízí služby na digitálním trhu. 

 

Legislativní ukotvení národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) zajistí 

strategický cíl sdílené služby eGovernmentu, kterou je zajištění procesů identifikace 

a autentizace v návaznosti na základní registr obyvatel a základní registr osob. Jakýkoli orgán 

veřejné moci pak při využití této sdílené služby automaticky získá veškeré prostředky 

pro identifikaci a autentizaci osob, které jsou NIA zprostředkovány.  

 

Osoby využívající služeb eGovernmentu pak nebudou muset shromažďovat 

identifikační a autentizační údaje pro přístup k jednotlivým službám eGovernmentu, 

ale budou jim postačovat prostředky vydané akreditovaným poskytovatelem. Základním 

prostředkem, který bude mít každý občan k dispozici je občanský průkaz se strojově čitelnými 

údaji a s kontaktním elektronickým čipem.  

 

Návrh zákona zakotvuje taktéž povinnost kvalifikovaných správců zajistit na základě 

prostředku pro elektronickou identifikaci ověření totožnosti držitele prostřednictvím 

národního bodu pro identifikaci a autentizaci a v určených případech tento prostředek 

zneplatnit. Zneplatnění i změny v evidenci jím vydaných prostředků pro elektronickou 

identifikaci je kvalifikovaný správce povinen oznámit správci národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci. 
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Adaptace českého právního řádu na oblast nařízení eIDAS týkající se elektronické 

identifikace se předpokládá zejména formou změn zákonů, které se dotýkají oblasti 

elektronické identifikace ve smyslu nařízení eIDAS. Předpokládá se zejména změna 

zákona č. 328/1999 Sb., která upraví obsah občanského průkazu se strojově čitelnými údaji 

a s kontaktním elektronickým čipem a procesy vydávání a ukončení platnosti tohoto 

občanského průkazu tak, aby se občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 

a s kontaktním elektronickým čipem mohl stát důvěryhodným prostředkem pro elektronickou 

identifikaci. Dále probíhají právní analýzy související s problematikou řízení a správy 

elektronické identifikace a národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).  

 

Povinné uznávání prostředků pro elektronickou identifikaci, které byly vydány v rámci 

oznámeného systému elektronické identifikace, by mělo začít platit dnem 28. září 2018. 

Do této doby ČR plánuje vybudovat svůj národní systém elektronické identifikace a následně 

zahájit proces oznámení, který bude trvat minimálně 18 měsíců dle nařízení eIDAS. 

 

1.6 Zhodnocení rizika spojeného s nečinností 

 

Nebude-li existovat zákon o elektronické identifikaci v rámci ČR, vyjde se z nařízení 

eIDAS  a pouze se upraví systémy veřejné správy pro povinné rozpoznávání elektronické 

identifikace z oznámených systémů v rámci přeshraniční komunikace v rámci on-line služeb. 

Pro občany ČR se jako bezpečný prostředek pro elektronickou identifikaci v rámci ČR 

využije pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 

elektronickým čipem. Česká republika nebude oznamovat svůj systém elektronické 

identifikace, neboť žádný nebude na národní úrovni vytvořen. 

 

Současně nebude existovat jednotný legislativní podklad pro procesy elektronické 

identifikace a autentizace a občané budou jednak zatěžováni nutností vlastnit více prostředků 

pro elektronickou identifikaci, které jim budou poskytovat jednotlivé orgány veřejné moci, 

a současně nebudou mít kromě obecně závazných předpisů, jako je zákon č. 101/2000 Sb., 

právní jistotu o nezaměnitelnosti a jednoznačnosti jejich elektronické identifikace. Celkově se 

tím zásadním způsobem omezí vytváření služeb eGovernmentu, jelikož každý poskytovatel 

těchto služeb bude muset odděleně řešit napojení identity na záznamy v základních registrech 

a správu vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci. 

 

Česká republika musí dle nařízení eIDAS od 28. září 2018 rozpoznávat elektronickou 

identifikaci ostatních ohlášených systémů pro přístup k elektronickým službám informačních 

systémů veřejné správy. Každý subjekt poskytující takové služby pak bude muset samostatně 

řešit tento požadavek, což bude znamenat opakované vynakládání prostředků veřejných 

rozpočtů. Navíc dle usnesení vlády ČR č. 265 z 30. března 2016 existuje povinnost 

pro všechny provozovatele informačních systémů veřejné správy upravit tyto systémy tak, 

aby umožňovaly úplné elektronické podání a k tomu je třeba elektronickou identifikaci – tj. 

pokud by nedošlo k nové právní úpravě, musel by toto řešit každý subjekt samostatně. 

 

2. Návrh variant řešení 
 

Ohledně systémů elektronické identifikace nařízení eIDAS přímo uvádí, že členské 

státy mají možnost tyto systémy zavést, mají možnost se rozhodnout, jestli do poskytování 

prostředků pro účely elektronické identifikace zapojí soukromý sektor či nikoliv a dále pak se 

též mohou rozhodnout, zdali případně své systémy pro elektronickou identifikaci oznámí 

Komisi. Ohledně rozsahu oznámení pak členské státy mohou případně ohlásit jen vybrané 
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systémy a ne veškeré. Nařízení eIDAS též uvádí, že tyto systémy a s nimi spojené služby 

mohou být poskytovány za úhradu, tj. stát má možnost část nákladů přenášet 

na soukromoprávní subjekty, které využívají systémů elektronické identifikace. 

 

Výše uvedené tedy umožňuje, aby v rámci národních potřeb jednotlivé státy budovaly 

jak systémy elektronické identifikace pro výhradně vnitrostátní využití (zde pak je nutné, 

aby tyto systémy a jejich využití pro veřejný sektor byly upraveny vnitrostátními právními 

předpisy), tak případně některé vybrané systémy oznámily Komisi.  

 

Co je však jednoznačně povinnost každého členského státu podle článku 6 nařízení 

eIDAS uznávání přeshraničně oznámených systémů pro elektronickou identifikaci, 

a to za podmínek stanovených nařízením eIDAS. Tato povinnost platí pro všechny členské 

státy od 28. září 2018. Z výše uvedeného vyplývá, že každý členský stát, který podle 

vnitrostátního práva nebo správní praxe pro přístup ke službě poskytované on-line subjektem 

veřejného sektoru v určitém členském státě vyžaduje elektronickou identifikaci s použitím 

prostředku pro elektronickou identifikaci, tak je povinen uznávat pro tyto on-line služby 

i veškeré oznámené systémy dle nařízení eIDAS.  

 

Varianta I: Nulová varianta 

- pouhé splnění povinností vyplývajících z nařízení eIDAS pro rozpoznávání elektronické 

identifikace u oznámených systémů 

Nebude existovat zákon o elektronické identifikaci v rámci ČR, vyjde se z nařízení 

eIDAS a v rámci usnesení vlády ČR č. 265 z 30. března 2016 se pouze upraví systémy veřejné 

správy pro povinné rozpoznávání elektronické identifikace z oznámených systémů v rámci 

přeshraniční komunikace v rámci on-line služeb.  

 

Pro občany ČR se jako bezpečný prostředek pro elektronickou identifikaci v rámci ČR 

využije pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 

čipem. Česká republika nebude oznamovat svůj systém elektronické identifikace. 

 

Varianta II: Minimální varianta  

- splnění povinností vyplývajících z nařízení eIDAS pro rozpoznávání elektronické 

identifikace u oznámených systémů a vytvoření systému elektronické identifikace 

založeného na občanském průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 

elektronickým čipem, který se dle nařízení eIDAS oznámí Komisi 

Nebude existovat zákon o elektronické identifikaci v rámci ČR, vyjde se z nařízení 

eIDAS a v rámci usnesení vlády ČR č. 265 z 30. března 2016 se pouze upraví systémy veřejné 

správy pro povinné rozpoznávání elektronické identifikace z oznámených systémů v rámci 

přeshraniční komunikace v rámci on-line služeb.  

 

Pro občany ČR se jako bezpečný prostředek pro elektronickou identifikaci využije 

pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. 

Česká republika upraví zákon č. 111/2009 Sb. a zákon č. 328/1999 Sb. takovým způsobem, 

aby bylo možné provozovat český systém elektronické identifikace založený pouze 

na občanském průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a tento 

následně oznámit Komisi. 
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Varianta III: Varianta nového zákona o elektronické identifikaci 

Tato varianta může být realizována různými způsoby, neboť existuje řada možností 

pro její realizaci. Formy této varianty založené na existenci právního předpisu – návrhu 

zákona o elektronické identifikaci: 

a) Forma jednoho výhradně státního provozovatele systému elektronické identifikace 

za ČR bez participace třetích subjektů 

b) Forma za ČR s částečnou participací třetích subjektů na základě speciální právní 

úpravy (například bankovní sektor) 

c) Forma jednoho státního provozovatele systému elektronické identifikace za ČR 

s možností dělby rolí v rámci celého systému – federace poskytovatelů identitních 

systémů a prostředků 

 

Varianta IV: Soukromoprávní provozovatel 

- splnění povinností vyplývajících z nařízení eIDAS pro rozpoznávání elektronické 

identifikace u oznámených systémů a výběr výhradně soukromého provozovatele celého 

systému elektronické identifikace s tím, že veškeré související služby zajišťuje vybraný 

provozovatel na svůj účet a na své riziko. Systém nebude oznámen a ČR nepřebírá jakékoliv 

záruky za takto provozovaný systém. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů  

 

Veškeré uváděné náklady jsou včetně DPH. 

 

Varianta I: Nulová varianta  

Česká republika bez existence zákona o elektronické identifikaci využije na základě 

připravované novely zákona č. 328/1999 Sb. jako bezpečný prostředek pro elektronickou 

identifikaci pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 

elektronickým čipem. Upraví se související právní přepis zákon č. 111/2009 Sb. Občanský 

průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem bude možné využít 

pouze pro držitele občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 

elektronickým čipem a pouze pro elektronickou identifikaci v rámci informačních systémů 

veřejné správy uvnitř ČR.  

 

V tomto případě existují nutné náklady na propojení tzv. mezinárodního uzlu 

s informačními systémy veřejné správy, využívajícími on-line identifikace, neboť i v tomto 

případě tyto musí být po 28. září 2018 připojeny do tzv. mezinárodního uzlu a musí 

umožňovat tzv. elektronickou identifikaci z oznámených systémů.  

 

Varianta II: Minimální varianta (netvoříme nový zákon) 

Česká republika bez existence zákona o elektronické identifikaci upraví zákon č. 

111/2009 Sb. a zákon č. 328/1999 Sb. takovým způsobem, aby bylo možné provozovat a 

oznámit Komisi český systém elektronické identifikace založený pouze na občanském 

průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.  

 

Varianta III: Varianta nového zákona o elektronické identifikaci 

a) Forma jednoho výhradně státního provozovatele systému elektronické 

identifikace za ČR bez participace třetích subjektů 
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V tomto případě se zcela minimalizují případná rizika s přenášením finančních 

nákladů na stát v případě náhrady škod, ukončení činnosti subjektu a podobně, nebude nutné 

řešit akreditaci a nebude nutné řešit zákonné pojištění a podobně. Jedná se jak o právně, tak i 

o rizikově nejjednodušší variantu. Nevýhodou tohoto řešení je absence soukromoprávního 

sektoru na celém řešení a z toho vyplývající menší možnosti výsledného řešení. Výhodou je 

100 % kontrola ze strany státu jak celého systému, tak i 100 % přehled o všech identitních 

prostředcích a jejich držitelích. 

 

Nicméně toto řešení bude velmi nepříznivé k rozvoji elektronických služeb 

soukromoprávního sektoru vzhledem k omezení prostředků, které již v současné době existují. 

Poskytovatelé služeb pak nebudou tolik motivováni k akceptaci státních prostředků 

pro elektronickou identifikaci a budou mít tendenci setrvání u svých proprietárních 

prostředků. 

 

b) Forma jednoho výhradně státního provozovatele systému elektronické 

identifikace za ČR s částečnou participací třetích subjektů na základě speciální 

právní úpravy (například bankovní sektor) 

Tato varianta je podobná předchozí variantě IIIa) přičemž by se umožnilo, 

aby v zákonem stanovených případech se mohl účastnit i vybraný soukromý sektor – 

například bankovní, případně poskytovatelé telekomunikačních služeb a podobně.  

 

Tato varianta by opět měla minimální rizika v případě náhrad škod a podobně 

s ohledem na subjekty, které by se na celém řešení podílely (např. banky, pojišťovny, 

operátoři), neboť pro vybrané subjekty platí již řada právních předpisů upravujících jejich 

postavení a požadavky na zajištění jejich činnosti a u těchto skupin subjektů existují již 

dostatečné garance ale i právní předpisy například regulující ukončení činnosti a podobně. 

Navíc lze očekávat, že i ve variantě IIIc) bude převážná většina poskytovatelů identitních 

prostorů z výše uvedeného sektoru.  

 

I v tomto případě je nutné zavést systém akreditace a zákonného pojištění, nicméně 

s ohledem na skupinu subjektů s malou mírou rizika. V této variantě musí být již ošetřena tzv. 

exit strategie – tj. případ ukončení (jak náhlého, tak i plánovaného) činnosti s ohledem na 

možné důsledky pro existující uživatele dotčených systémů, kde by došlo k ukončení činnosti 

a pro tento případ je též nutné kalkulovat náklady, které by to státu přineslo a dle toho poté 

stanovit minimální výši kauce. 

 

c) Forma jednoho státního provozovatele systému elektronické identifikace za ČR 

s možností dělby rolí v rámci celého systému – federace poskytovatelů identitních 

systémů a prostředků 

Tato varianta připouští takový okruh soukromoprávních subjektů, který bude vymezen 

pouze splněním podmínek akreditace a dále pak podmínek stanovených u zákonného 

pojištění. Nebude se jednat již o státní poskytovatele jako u varianty IIIa) a ani o kombinaci 

státních poskytovatelů s okruhem regulovaných poskytovatelů jinými právními předpisy 

jako ve variantě IIIb) a u tohoto způsobu řešení budou vysoké míry rizik, které je nutné 

ošetřit. 

 

V případě tohoto řešení je nutné dát důraz na veškeré instrumenty vedoucí ke snížení 

rizik na český stát – tj. vedle akreditačních podmínek správně definovat podmínky pro 

zákonné pojištění a navíc velice dobře připravit podmínky tzv. exit strategie. Na druhou 
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stranu tato varianta povede k největšímu možnému využití služeb a nese sebou maximální 

potenciál pro rozšíření služeb eGovernmentu.  

 

Provozní náklady na toto řešení budou nepochybně vyšší než u variant IIIa) a IIIb) 

i s ohledem na nutnost komunikace a správy většího množství subjektů a dále pak na zvýšené 

náklady související s akreditací. Zde by bylo vhodné akreditaci provádět za správní poplatek 

a je zde zcela na místě uvažovat i o zpoplatnění dalších služeb směrem k soukromoprávním 

poskytovatelům služeb, čímž dojde k významnému snížení celkových výdajů na tuto variantu. 

 

Varianta IV: Soukromoprávní provozovatel 

- splnění povinností vyplývajících z nařízení eIDAS pro rozpoznávání elektronické 

identifikace u oznámených systémů a výběr výhradně soukromého provozovatele celého 

systému elektronické identifikace 

 

Tato varianta je pro český stát zcela nejrizikovější s ohledem na úplnou závislost 

na vybraném subjektu a dále pak zde jsou nevyšší možná rizika i u případných škod nebo 

ukončení činnosti. Navíc stát by ztratil jakoukoliv kontrolu nad národním identitním 

prostorem. 

 

3.2  Náklady 

Varianta I: Nulová varianta  

V této variantě budou muset být vynaloženy následující náklady z veřejných 

prostředků: 

 

 Každý veřejnoprávní poskytovatel on-line služeb bude muset samostatně řešit 

rozpoznávání elektronické identifikace z oznámených systémů v rámci přeshraniční 

komunikace v rámci on-line služeb. Odhad těchto nákladů pro každého poskytovatele služeb 

je 1 milion Kč investičních nákladů a následné provozní náklady 1 milion Kč ročně. 

 

Každý poskytovatel on-line služeb bude muset řešit izolovaně v rámci své agendy 

identifikaci a autentizaci uživatelů těchto on-line služeb, včetně vydávání a správy 

identifikačních prostředků, s výjimkou občanského průkazu se strojově čitelnými údaji 

a s kontaktním elektronickým čipem. Očekáváme-li v souladu se strategií rozvoje veřejné 

správy prudký rozvoj úplného elektronického podání, lze tyto náklady na izolované kmeny 

u jednotlivých agend odhadnout minimálně v řádech stovek milionů korun ročně. Zkušenosti 

s poskytováním on-line služeb, např. ČSSZ a GFŘ ukazují zásadní úspory z využívání 

sdíleného systému identifikace a autentizace (v současné době jediným takto využívaným 

systémem je identitní systém datových schránek, obsahující pouze kmen malé části populace). 

 

Správce a provozovatel uzlu eIDAS pro podporu přeshraničního uznávání identit 

z ohlášených systémů EU (Správa základních registrů) bude muset vynaložit náklady 

na vybudování tohoto uzlu a podporu identifikace pomocí občanského průkazu se strojově 

čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem v rozsahu 63,6 milionů Kč a s ročními 

náklady na provoz a helpdesk jednotlivým orgánům veřejné moci v rozsahu 31,5 milionů Kč 

ročně. 

 

Konzervativní odhad nákladů veřejnoprávních poskytovatelů služeb na samostatný 

systém identifikace a autentizace v rámci agendy, je cca 10 milionů Kč investičních nákladů 

a následné provozní náklady 10 milionů Kč ročně pro každého poskytovatele on-line služeb. 
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Celkové náklady na veřejné rozpočty při odhadu 25 veřejnoprávních 

poskytovatelů služeb činí  313,6 milionů Kč nákladů na realizaci a 275,3 milionů Kč 

ročních nákladů. 

 

Varianta II: Minimální varianta  

V této variantě budou muset být vynaloženy následující náklady z veřejných 

prostředků: 

 

 Každý veřejnoprávní poskytovatel on-line služeb bude muset samostatně řešit 

rozpoznávání elektronické identifikace z oznámených systémů v rámci přeshraniční 

komunikace v rámci on-line služeb. Odhad těchto nákladů pro každého poskytovatele služeb 

je 1 milion Kč pro každého poskytovatele investičních nákladů a následné provozní náklady 1 

milion Kč ročně. Konzervativní odhad nákladů veřejnoprávních poskytovatelů služeb 

na samostatný systém identifikace a autentizace v rámci agendy, jsou cca 10 milionů Kč 

investičních nákladů a následné provozní náklady 10 milionů Kč ročně pro každého 

poskytovatele on-line služeb. 

  

Správce a provozovatel uzlu eIDAS pro podporu přeshraničního uznávání identit 

z ohlášených systémů EU (Správa základních registrů) bude muset vynaložit náklady 

na vybudování tohoto uzlu. 

 

Správce a provozovatel uzlu eIDAS vytvoří centrální systém pro podporu identifikace 

a autentizace pomocí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 

elektronickým čipem, bude služby tohoto systému poskytovat jednotlivým veřejnoprávním 

poskytovatelům a bude zajišťovat jeho provoz. 

 

 Celkové investiční náklady správce a provozovatele uzlu eIDAS spolu s centrálním 

systémem pro identifikaci a autentizaci pomocí občanského průkazu se strojově čitelnými 

údaji a s kontaktním elektronickým čipem činí 83,6 milionu Kč, provozní náklady pak 34,3 

milionů Kč ročně. 

 

Ministerstvo vnitra zajistí procesy ohlášení národního systému a údržbu procesů vůči 

EU. Náklady související s ohlášením národního identitního systému se budou skládat zejména 

z nákladů na zahraniční pracovní cesty v souvislosti s procesem vzájemného hodnocení dle 

prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/296, dále příprava a překlad stěžejních materiálů 

o národním identitním systému v anglickém jazyce, případně uspořádání seminářů 

pro účastníky procesu vzájemného hodnocení k osvětlení principu fungování národního 

identitního systému. Celkové odhadované náklady Ministerstva vnitra budou činit 

cca 500 000 Kč za rok. Přesnou částku nelze v tuto chvíli kvalifikovaně vyčíslit. 

 

Celkové náklady na veřejné rozpočty při odhadu 25 veřejnoprávních 

poskytovatelů služeb činí 333,7 milionů Kč nákladů na realizaci a 278,7 milionů Kč 

ročních nákladů. 

 

Varianta III: Varianta nového zákona o elektronické identifikaci 

 

a) Forma jednoho výhradně státního provozovatele systému elektronické 

identifikace za ČR bez participace třetích subjektů 
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V této variantě budou muset být vynaloženy následující náklady z veřejných 

prostředků: 

 

Každý veřejnoprávní poskytovatel on-line služeb bude muset samostatně řešit podporu 

napojení na národní bod pro identifikaci a autentizaci pro každého poskytovatele služeb 

s odhadovanými provozní náklady 65 tisíc Kč ročně. 

 

Správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci bude muset řešit rozpoznávání 

elektronické identifikace z oznámených systémů v rámci přeshraniční komunikace v rámci 

on-line služeb. Správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci bude zajišťovat napojení 

a správu akreditovaných prostředků elektronické identifikace a autentizace.  

 

Celkové investiční náklady správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci činí 

140,1 milionů Kč a následující provozní náklady 56,8 milionů Kč ročně. 

 

Ministerstvo vnitra zajistí procesy ohlášení národního systému a údržbu procesů vůči 

EU. Náklady související s ohlášením národního identitního systému se budou skládat zejména 

z nákladů na zahraniční pracovní cesty v souvislosti s procesem vzájemného hodnocení dle 

prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/296, dále příprava a překlad stěžejních materiálů 

o národním identitním systému v anglickém jazyce, případně uspořádání seminářů 

pro účastníky procesu vzájemného hodnocení k osvětlení principu fungování národního 

identitního systému. Celkové odhadované náklady Ministerstva vnitra budou činit 

cca 500 000 Kč. Přesnou částku nelze v tuto chvíli kvalifikovaně vyčíslit. 

 

Celkové náklady na veřejné rozpočty při odhadu 25 veřejnoprávních 

poskytovatelů služeb činí 140,1 milionů Kč nákladů na realizaci a 58,3 milionů Kč 

ročních nákladů. 

 

b) Forma jednoho výhradně státního provozovatele systému elektronické 

identifikace za ČR s částečnou participací třetích subjektů na základě speciální 

právní úpravy (například bankovní sektor) 

 

V této variantě budou muset být vynaloženy následující náklady z veřejných 

prostředků: 

 

Každý veřejnoprávní poskytovatel on-line služeb bude muset samostatně řešit podporu 

napojení na národní bod pro identifikaci a autentizaci pro každého poskytovatele služeb 

s odhadovanými provozní náklady 65 tisíc Kč ročně. 

 

Správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci bude muset řešit rozpoznávání 

elektronické identifikace z oznámených systémů v rámci přeshraniční komunikace v rámci 

on-line služeb. Správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci bude zajišťovat napojení 

a správu akreditovaných prostředků elektronické identifikace a autentizace.  

 

Celkové investiční náklady správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci činí 

140,1 milionů Kč a následující provozní náklady 56,8 milionů Kč ročně. 

 

Ministerstvo vnitra zajistí procesy ohlášení národního systému a údržbu procesů vůči 

EU. Náklady související s ohlášením národního identitního systému se budou skládat zejména 

z nákladů na zahraniční pracovní cesty v souvislosti s procesem vzájemného hodnocení dle 
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prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/296, dále příprava a překlad stěžejních materiálů 

o národním identitním systému v anglickém jazyce, případně uspořádání seminářů 

pro účastníky procesu vzájemného hodnocení k osvětlení principu fungování národního 

identitního systému. Celkové odhadované náklady Ministerstva vnitra budou činit 

cca 500 000 Kč za rok. Přesnou částku nelze v tuto chvíli kvalifikovaně vyčíslit. 

   

Pro zajištění procesu akreditace a následného dohledu nad soukromoprávními 

poskytovateli služeb elektronické identifikace a autentizace (kvalifikovaní správci 

kvalifikovaných systémů elektronické identifikace) bude nutné přijmout 3 státní zaměstnance, 

kteří budou zařazeni do 14. platové třídy a kteří budou dle usnesení vlády č. 302/2014 Sb., 

o katalogu správních činností, pověřeni tvorbou a rozvojem celostátní koncepce a celostátní 

systémové koordinace procesů elektronizace veřejné správy. Ministerstvo vnitra musí 

disponovat dostatečným personálním zajištěním tak, aby bylo schopné splnit úkoly stanovené 

návrhem zákona a nařízením eIDAS, potažmo jeho prováděcími předpisy. O navýšení počtu 

služebních míst bude žádáno v rámci systemizace služebních míst na rok 2018. Podle finanční 

rozvahy by se mělo jednat o celkové roční personální náklady ve výši 2 317 734 Kč. Celkové 

roční náklady Ministerstva vnitra činí 2,8 milionů Kč.  

 

Celkové náklady na veřejné rozpočty při odhadu 25 veřejnoprávních 

poskytovatelů služeb činí 140,1 milionů Kč nákladů na realizaci a 60,6 milionů Kč 

ročních nákladů. 

 

c) Forma jednoho státního provozovatele systému elektronické identifikace za ČR 

s možností dělby rolí v rámci celého systému – federace poskytovatelů identitních 

systémů a prostředků 

 

V této variantě budou muset být vynaloženy následující náklady z veřejných 

prostředků: 

 

Každý veřejnoprávní poskytovatel on-line služeb bude muset samostatně řešit podporu 

napojení na Národní bod identifikace pro každého poskytovatele služeb s odhadovanými 

provozní náklady 65 tisíc Kč ročně. 

 

Správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci bude muset řešit rozpoznávání 

elektronické identifikace z oznámených systémů v rámci přeshraniční komunikace pro on-line 

služby. Správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci bude zajišťovat napojení 

a správu akreditovaných prostředků elektronické identifikace a autentizace.  

 

Celkové investiční náklady správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci činí 

140,1 milionů Kč a následující provozní náklady 56,8 milionů Kč ročně. 

 

Ministerstvo vnitra zajistí procesy ohlášení národního systému a údržbu procesů vůči 

EU. Náklady související s ohlášením národního identitního systému se budou skládat zejména 

z nákladů na zahraniční pracovní cesty v souvislosti s procesem vzájemného hodnocení dle 

prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/296, dále příprava a překlad stěžejních materiálů 

o národním identitním systému v anglickém jazyce, případně uspořádání seminářů 

pro účastníky procesu vzájemného hodnocení k osvětlení principu fungování národního 

identitního systému. Celkové odhadované náklady Ministerstva vnitra budou činit 

cca 500 000 Kč za rok. Přesnou částku nelze v tuto chvíli kvalifikovaně vyčíslit. 
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Pro zajištění procesu akreditace a následného dohledu nad soukromoprávními 

poskytovateli služeb elektronické identifikace a autentizace (kvalifikovaní správci 

kvalifikovaných systémů elektronické identifikace) bude nutné přijmout 3 státní zaměstnance, 

kteří budou zařazeni do 14. platové třídy a kteří budou dle usnesení vlády č. 302/2014 Sb., 

o katalogu správních činností, pověřeni tvorbou a rozvojem celostátní koncepce a celostátní 

systémové koordinace procesů elektronizace veřejné správy. Ministerstvo vnitra musí 

disponovat dostatečným personálním zajištěním tak, aby bylo schopné splnit úkoly stanovené 

návrhem zákona a nařízením eIDAS, potažmo jeho prováděcími předpisy. O navýšení počtu 

služebních míst bude žádáno v rámci systemizace služebních míst na rok 2018. Podle finanční 

rozvahy by se mělo jednat o celkové roční personální náklady ve výši 2 317 734 Kč. Celkové 

roční náklady Ministerstva vnitra činí 2,8 milionů Kč.   

 

Celkové náklady na veřejné rozpočty při odhadu 25 veřejnoprávních 

poskytovatelů služeb činí 140,1 milionů Kč nákladů na realizaci a 61,3 milionů Kč 

ročních nákladů. 

 

Varianta IV: Soukromoprávní provozovatel 

- splnění povinností vyplývajících z nařízení eIDAS pro rozpoznávání elektronické 

identifikace u oznámených systémů a výběr výhradně soukromého provozovatele celého 

systému elektronické identifikace 

 

V této variantě budou muset být vynaloženy následující náklady z veřejných 

prostředků: 

  

Každý veřejnoprávní poskytovatel on-line služeb bude samostatně řešit rozpoznávání 

el. identifikace z oznámených systémů v rámci přeshraniční komunikace a platby 

soukromému provozovateli systému el. identifikace. Předpokládané roční náklady na tyto 

platby odhadujeme ze stávajících podkladů od současných poskytovatelů on-line služeb 

a z cenové hladiny služby časové razítko (cca 0,6 Kč za 1 transakci) pro 30 milionů 

elektronických podání ročně. Za každého poskytovatele služeb jsou odhadované náklady 

služeb cca 18 milionů ročně. 

 

Správce a provozovatel uzlu eIDAS pro podporu přeshraničního uznávání identit 

z ohlášených systémů EU (Správa základních registrů) bude muset vynaložit náklady 

na vybudování tohoto uzlu a podporu identifikace pomocí občanského průkazu se strojově 

čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem v rozsahu 63,6 milionů Kč a s ročními 

náklady na provoz a helpdesk jednotlivým orgánům veřejné moci v rozsahu 31,5 milionů Kč 

ročně. 

 

Ministerstvo vnitra zajistí procesy ohlášení národního systému a údržbu procesů vůči 

EU. Náklady související s ohlášením národního identitního systému se budou skládat zejména 

z nákladů na zahraniční pracovní cesty v souvislosti s procesem vzájemného hodnocení dle 

prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/296, dále příprava a překlad stěžejních materiálů 

o národním identitním systému v anglickém jazyce, případně uspořádání seminářů 

pro účastníky procesu vzájemného hodnocení k osvětlení principu fungování národního 

identitního systému. Celkové odhadované náklady Ministerstva vnitra budou činit 

cca 500 000 Kč za rok. Přesnou částku nelze v tuto chvíli kvalifikovaně vyčíslit.   

 

Pro zajištění procesu akreditace a následného dohledu nad soukromoprávním 

poskytovatelem služeb elektronické identifikace a autentizace bude nutné přijmout 1 státního 
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zaměstnance, který bude zařazen do 14. platové třídy a který bude dle usnesení vlády 

č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, pověřen tvorbou a rozvojem smluvních 

dokumentů a koordinací smluvních vztahů se soukromoprávním provozovatelem. 

Ministerstvo vnitra musí disponovat dostatečným personálním zajištěním tak, aby bylo 

schopné splnit úkoly stanovené návrhem zákona a nařízením eIDAS, potažmo jeho 

prováděcími předpisy. O navýšení počtu služebních míst bude žádáno v rámci systemizace 

služebních míst na rok 2018. Podle finanční rozvahy by se mělo jednat o celkové roční 

personální náklady ve výši 722 578 Kč. Celkové náklady Ministerstva vnitra činí 1,3 milionů 

Kč.  

 

Celkové náklady na veřejné rozpočty při odhadu 25 veřejnoprávních 

poskytovatelů služeb činí 63,6 milionů Kč nákladů na realizaci a 482,7 milionů Kč 

ročních nákladů. 

 

3.3  Přínosy 

Varianta I: Nulová varianta (netvoříme nový zákon) 

V této variantě budou moci občané využívat občanský průkaz se strojově čitelnými 

údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro přístup ke službám eGovernmentu. Nebude 

však podpořeno rozšíření dalších prostředků a občané budou muset pro každou byť 

marginální komunikaci s veřejnou správou používat právě a pouze jen občanský průkaz. 

 

Varianta II: Minimální varianta (netvoříme nový zákon) 

V této variantě budou moci občané využívat občanský průkaz se strojově čitelnými 

údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro přístup ke službám eGovernmentu. Nebude 

však podpořeno rozšíření dalších prostředků a občané budou muset pro každou byť 

marginální komunikaci s veřejnou správou používat právě a pouze jen občanský průkaz. 

 

Občané budou moci používat občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 

a s kontaktním elektronickým čipem i pro přístup ke službám veřejné správy zemí EU. 

 

Varianta III: Varianta nového zákona o elektronické identifikaci 

 

Legislativní ukotvení národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) zajistí 

strategický cíl sdílené služby eGovernmentu, kterou je zajištění procesů identifikace 

a autentizace v návaznosti na základní registr obyvatel a základní registr osob. Jakýkoli orgán 

veřejné moci pak při využití této sdílené služby automaticky získá veškeré prostředky 

pro identifikaci a autentizaci osob, které jsou NIA zprostředkovány.  

 

Osoby využívající služeb eGovernmentu pak nebudou muset shromažďovat 

identifikační a autentizační údaje pro přístup k jednotlivým službám eGovernmentu, 

ale budou jim postačovat prostředky vydané akreditovaným poskytovatelem. Základním 

prostředkem, který bude mít každý občan k dispozici, je občanský průkaz se strojově 

čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.  

 

a) Forma jednoho výhradně státního provozovatele systému elektronické 

identifikace za ČR bez participace třetích subjektů 

 

V této variantě budou moci občané využívat státní prostředky identifikace 

a autentizace, jako je občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
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elektronickým čipem nebo přihlášení do informačního systému datových schránek, 

pro přístup ke službám eGovernmentu. 

  

Nebude však podpořeno rozšíření dalších prostředků a dojde k vyloučení 

soukromoprávní sféry.  

 

b) Forma jednoho výhradně státního provozovatele systému elektronické 

identifikace za ČR s částečnou participací třetích subjektů na základě speciální 

právní úpravy (například bankovní sektor) 

 

V této variantě budou moci občané pro přístup ke službám eGovernmentu využívat 

jak státní prostředky identifikace a autentizace, tak prostředky třetích stran podle speciální 

úpravy. V tomto případě lze očekávat, že vybraní poskytovatelé služeb (například bankovní 

sektor, telekomunikační a podobně) aktivně rozšíří vlastní bezpečné prostředky 

pro elektronickou identifikaci mezi velké cílové skupiny s ohledem na množství jejich klientů. 

 

c) Forma jednoho státního provozovatele systému elektronické identifikace za ČR 

s možností dělby rolí v rámci celého systému – federace poskytovatelů identitních 

systémů a prostředků 

 

V této variantě budou moci občané pro přístup ke službám eGovernmentu využívat 

jak státní prostředky identifikace a autentizace, tak prostředky akreditovaných třetích stran. 

 

V této variantě lze očekávat maximalizaci přínosů pro občany vzhledem k široké 

možnosti participace soukromoprávních subjektů. Bude tedy maximálně využita synergie 

potřeb soukromoprávních subjektů a veřejnoprávních zájmů ve prospěch rozšíření 

elektronických služeb. 

 

Varianta IV: Soukromoprávní provozovatel 

- splnění povinností vyplývajících z nařízení eIDAS pro rozpoznávání elektronické 

identifikace u oznámených systémů a výběr výhradně soukromého provozovatele celého 

systému elektronické identifikace 

 

 V této variantě budou moci občané pro přístup ke službám eGovernmentu využívat 

jak státní prostředky identifikace a autentizace, tak prostředky třetích stran dle nabídky 

soukromoprávního poskytovatele.  
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3.4. Přehledné vyčíslení nákladů a přínosů jednotlivých variant včetně NPV (čistá 

současná hodnota) na 5 LET 

 

  Absolutní náklady Kč 
Rozdíl vůči nulové 

variantě Kč 
Absolutní 
přínosy Kč NPV 5 LET 

Varianta 

Prvotní 
náklady 

Roční 
náklady 

Prvotní 
náklady 

Roční 
náklady Roční 

při diskontní 
míře 2% 

Rozdíl vůči 
nulové 

variantě 

III. c) 140 100 000 61 248 228 -173 480 000 -214 061 756 0 -426 043 984 1 179 049 851 

III. b) 140 100 000 60 597 960 -173 480 000 -214 712 024 0 -422 978 972 1 182 114 862 

III. a) 140 100 000 58 280 226 -173 480 000 -217 029 758 0 -412 054 427 1 193 039 408 

II Minimální 333 680 000 278 685 922 20 100 000 3 375 938 0 -1 640 712 064 -35 618 229 

I Nulová 313 580 000 275 309 984 0 0 0 -1 605 093 834 0 

IV 63 580 000 482 732 062 -250 000 000 207 422 078 0 -2 337 671 361 -732 577 527 

 

V této tabulce jsou varianty seřazeny v pořadí dle doporučení Ministerstva vnitra, jsou 

souhrnně uvedeny prvotní náklady a roční náklady na veřejné rozpočty a vyčíslitelné peněžní 

přínosy do státního rozpočtu. Finálně je uvedeno NPV za 5 let při předpokládané diskontní 

míře 2 %. 

 

Současně jsou uvedeny pro jednotlivé položky rozdíly oproti variantě I. – Nulová. 

 

Ve všech variantách NPV vychází záporné, tj. s dopadem na státní rozpočet. Přínosy 

tedy není možné nalézt v peněžní formě, ale přínosy jsou poskytování služeb veřejné správy 

občanům, jejich zpřístupnění v oblasti eGovernmentu a sekundárně očekáváme úspory 

v počtu úředníků, kteří budou obsluhovat občany při fyzické přítomnosti a úspory na straně 

občanů (úspora času za návštěvu úřadu). 

 

4. Návrh řešení 
 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Varianta III: Varianta nového zákona o elektronické identifikaci 

 

c) Forma jednoho státního provozovatele systému elektronické identifikace za ČR 

s možností dělby rolí v rámci celého systému – federace poskytovatelů identitních 

systémů a prostředků 

Realizací této varianty v České republice s ohledem na usnesení vlády ČR č. 265 

z 30. března 2016 bude nejpozději k 28. září 2018 umožněno úplné elektronické podání 

a využití systémů elektronické identifikace pro autorizaci v rámci poskytovaných on-line 

služeb a držitelé občanského průkazu budou moci využívat občanský průkaz jako prostředek 

pro elektronickou identifikaci dle nařízení eIDAS, a to nejen v rámci ČR, ale i v rámci celé 

Evropské unie. 
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Dále pak bude umožněno i soukromoprávním subjektům propojení s národním bodem 

pro identifikaci a autentizaci. Lze očekávat, že tuto možnost v prvé řadě využijí zejména 

bankovní instituce a tzv. mobilní operátoři a podobně. 

 

Budou realizovány veškeré přínosy pro občana, veřejnou i soukromoprávní 

sféru. Pouze při této variantě bude dosaženo kladného rozdílu NPV oproti Nulové 

variantě. Ministerstvo vnitra tuto variantu jednoznačně doporučuje. 

 

b) Forma jednoho výhradně státního provozovatele systému elektronické 

identifikace za ČR s částečnou participací třetích subjektů na základě speciální 

právní úpravy (například bankovní sektor) 

 

Ministerstvo vnitra tuto variantu nedoporučuje vzhledem k nutnosti speciálních 

právních úprav pro participaci třetích subjektů s rizikem nepovolené podpory trhu. 

 

a) Forma jednoho výhradně státního provozovatele systému elektronické 

identifikace za ČR bez participace třetích subjektů 

V této variantě budou realizovány náklady na straně Ministerstva vnitra a Správy 

základních registrů. Budou minimalizovány náklady provozní. Nejsou realizovány přínosy 

směrem k rozšíření přístupu občanů k eGovernmentu vzhledem k minimální podpoře 

soukromoprávní sféry.  

 

Ministerstvo vnitra tuto variantu nedoporučuje. V této variantě jsou vynaloženy 

srovnatelné náklady v rámci veřejných rozpočtů jako u předchozích variant a není 

realizován žádný finanční přínos do státního rozpočtu. 

 

Varianta II: Minimální varianta (netvoříme nový zákon) 

V této variantě budou realizovány minimální přínosy pro veřejnou správu a občany. 

Současně přetrvávají náklady spojené s nařízením eIDAS z hlediska uznávání zahraničních 

systémů elektronické identifikace a zavedení těchto zahraničních systémů do informačních 

systémů veřejné správy s tím, že tyto náklady budou opakovaně realizovány pro každý 

informační systém veřejné správy poskytující vzdálený přístup identifikovaným 

a autentizovaným osobám. 

 

Ministerstvo vnitra tuto variantu nedoporučuje a vzhledem k minimálním 

přínosům ji považuje za velice nákladnou vůči veřejným rozpočtům. 

 

Varianta I: Nulová varianta  

V této variantě nebudou realizovány žádné nové přínosy pro veřejnou správu 

a občany. Současně přetrvávají náklady spojené s nařízením eIDAS z hlediska uznávání 

zahraničních systémů elektronické identifikace a zavedení těchto zahraničních systémů 

do informačních systémů veřejné správy s tím, že tyto náklady budou opakovaně realizovány 

pro každý informační systém veřejné správy poskytující vzdálený přístup identifikovaným 

a autentizovaným osobám. 

 

Ministerstvo vnitra tuto variantu nedoporučuje a vzhledem k minimálním 

přínosům ji považuje za velice nákladnou vůči veřejným rozpočtům. 
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Varianta IV: Soukromoprávní provozovatel 

- splnění povinností vyplývajících z nařízení eIDAS pro rozpoznávání elektronické 

identifikace u oznámených systémů a výběr výhradně soukromého provozovatele celého 

systému elektronické identifikace 

 

Ministerstvo vnitra tuto variantu nedoporučuje a považuje ji za vysoké 

bezpečnostní riziko. 

 

V rámci ČR navrhuje Ministerstvo vnitra vytvoření tzv. „národního bodu 

pro identifikaci a autentizaci”, tj. státem provozované „autority“. 

 

Tato autorita bude tvořena federací identit, které budou sdružovat důvěryhodné 

poskytovatele identit a důvěryhodné poskytovatele služeb veřejné správy, dále pak bude tato 

autorita zajišťovat propojení mezi oznámenými systémy elektronické identifikace dle nařízení 

eIDAS a službami poskytované on-line subjektem veřejného sektoru.  

 

V souvislosti s tímto návrhem se v návrhu novely zákona č. 328/1999 Sb. počítá 

s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 

čipem jako prostředku pro elektronickou identifikaci dle nařízení eIDAS. Pokud bude tedy 

předložený návrh novely zákona č. 328/1999 Sb. schválen, lze předpokládat, že každý držitel 

občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem dle 

novely zákona bude disponovat prostředkem pro elektronickou identifikaci dle nařízení 

eIDAS a bude moci tento typ občanského průkazu používat pro elektronickou identifikaci 

s vysokou úrovní záruky dle článku 8 nařízení eIDAS.  

 

Ministerstvo vnitra též připravuje rozsáhlejší právní úpravu v oblasti identitní autority, 

a to jak pro vnitrostátní využití, tak i pro využití v souladu s nařízením eIDAS. V ČR tedy 

vznikne státem provozovaná národní identitní autorita, která bude umožňovat jak využití 

výhradně (za podmínek stanovených vnitrostátním předpisem) pro vnitrostátní systémy, 

tak i pro přeshraniční využití (část identity provozující oznámené systémy elektronické 

identifikace za ČR). Tato národní identitní autorita též umožní uživatelům oznámených 

systémů jiných členských států přistupovat ke službám poskytovaných on-line subjekty 

veřejného sektoru. V připravovaném právním předpisu budou kromě podmínek 

pro veřejnoprávní poskytovatele identit upraveny i pravidla pro soukromoprávní 

poskytovatele a včetně příslušných provozních standardů a pravidel pro vystavování 

prostředků pro identifikaci ve vazbě na systémy základních registrů. S ohledem na výše 

uvedené se počítá i s využitím identit systému datových schránek (uvažuje se o možnosti 

registrovat pouze identitu bez aktivace doručovacích služeb – s ohledem na některé aktivity 

ostatních resortů roste počet fyzických osob, které nechtějí mít zřízenu datovou schránku 

pro řadu dalších povinností z tohoto vyplývajících – zejména v oblasti daňové) a dále pak 

o možnosti vzniku elektronické identifikace prostřednictvím mobilních telefonů. Velká 

výhoda výše popsaného způsobu, který Ministerstvo vnitra připravuje, je skutečnost, 

že v rámci vnitrostátních právních předpisů mohou být vnitrostátně akceptovány i takové 

systémy, které by dle nařízení eIDAS patrně nesplnily veškeré požadavky. Tato aktivita 

Ministerstva vnitra navazuje na usnesení vlády ČR č. 265 ze dne 30. března 2016, kde vláda 

ukládá všem svým členům a vedoucím ostatních ústředních správních orgánů, aby upravily 

veškeré informační systémy veřejné správy takovým způsobem, aby k 28. září 2018 umožnily 

elektronickou identifikaci oznámených systémů dle nařízení eIDAS, a to zejména pro účely 

tzv. úplného elektronického podání.  
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Realizací této vybrané varianty v ČR s ohledem na usnesení vlády ČR č. 265 

z 30. března 2016 bude nejpozději k 28. září 2018 umožněno úplné elektronické podání 

a využití systémů elektronické identifikace pro autorizaci v rámci poskytovaných on-line 

služeb a držitelé občanského průkazu budou moci využívat občanský průkaz jako prostředek 

pro elektronickou identifikaci dle nařízení eIDAS, a to nejen v rámci ČR, ale i v rámci celé 

Evropské unie. Dále pak připravované právní předpisy v této oblasti na národní úrovni 

umožní i soukromoprávním subjektům propojení s národním bodem pro identifikaci 

a autentizaci. Lze očekávat, že tuto možnost v prvé řadě využijí zejména bankovní instituce 

a tzv. mobilní operátoři a podobně. 

 

5. Implementace a vynucování 
Národní bod pro identifikaci a autentizaci svým řešením vytváří pro vnitrostátní 

kvalifikované poskytovatele a kvalifikované správce identitních služeb obdobné prostředí, 

jaké je stanoveno nařízením eIDAS v mezistátním styku. Jinými slovy, navrhovaná právní 

úprava a způsob její podpory informačními systémy je zcela kompatibilní s informační 

podporou mezinárodní interoperability v oblasti elektronické identifikace a autentizace 

definované nařízením eIDAS. Převážná část definovaných pojmů a technických standardů je 

přímo využita z tohoto nařízení. Navrhovaný zákon doplňuje definici pravidel pro spolupráci 

kvalifikovaných správců a kvalifikovaných poskytovatelů, zastřešených národním bodem 

pro identifikaci a autentizaci a definuje právní účinky elektronické identifikace a autentizace 

ve vnitrostátním právu, uvedeném v § 2 návrhu tohoto zákona. 

 

6. Přezkum účinnosti 
Vzhledem ke zvolenému modelu právní úpravy doporučujeme nejpozději po 3 letech 

přezkoumat možnost zapojení soukromoprávních poskytovatelů služeb čerpajících služby 

elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci 

a autentizaci. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 
 Ministerstvo vnitra 

 Správa základních registrů 
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