
V I .  

T e ze  

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne …… 2018 

o vzoru průkazu kontrolujícího úřadu pro ochranu osobních údajů 

Jedná se o teze nařízení vlády, jehož přesná podoba bude dále projednávána a případně 

modifikována v rámci přípravy tohoto podzákonného předpisu. 

Vláda nařizuje podle § 55 zákona č. …/2018 Sb., o zpracování osobních údajů: 

 

§ 1 

Vzor průkazu kontrolujícího je uveden v příloze k tomuto nařízení vlády. 

§ 2 

Průkazy kontrolujícího vydané podle nařízení vlády č. 277/2011 Sb., o stanovení 
vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů, lze používat do 31. 
prosince 2020. 

§ 3 

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení. 

 
předseda vlády 

 
ministr vnitra 
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Příloha k nařízení vlády č. …/2018 Sb. 

 

1. Popis 

a) Průkaz kontrolujícího je papírovou kartou o rozměrech 68 × 99 mm, která je 
uložena v laminátovém obalu se zaoblenými rohy o rozměrech 74 × 105 mm. 
Průkaz je na rubu i na líci opatřen ochranným rastrovým podtiskem a irisovým 
přechodem barev. Papír je opatřen vodoznakem a obsahuje vlákna viditelná za 
denního světla i vlákna viditelná v ultrafialovém světle. 

b) Na lícové straně průkazu je na prvním řádku nápis „ÚŘAD PRO OCHRANU 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. Na druhém řádku je nápis „Průkaz kontrolujícího“. Na třetím 
řádku vpravo je nápis „TITUL, JMÉNO, POPŘ. JMÉNA A PŘÍJMENÍ“. Na čtvrtém 
řádku vpravo je nápis „ČÍSLO PRŮKAZU“. Na pátém řádku vpravo je nápis 
„DATUM VYDÁNÍ“. Vlevo nahoře je velký státní znak. Vlevo dole je barevná 
fotografie držitele průkazu o rozměrech 35 × 45 mm. 

c) Na rubové straně je nahoře nápis „DRŽITEL TOHOTO PRŮKAZU JE OPRÁVNĚN 
K VÝKONU KONTROLNÍ ČINNOSTI PODLE ZÁKONA O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH“. Uprostřed je otisk kulatého 
úředního razítka a vlastnoruční podpis předsedy Úřadu pro ochranu osobních 
údajů a pod ním nápis „PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ“. Dole je nápis „ZNEUŽITÍ PRŮKAZU SE TRESTÁ“. 

 
 
 

2. Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu  
 
 

--- 
 
 
 
 
 
3. Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu 
 
 
--- 
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