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VI. 
 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
  

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona 
č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů   

  
Návrh zákona byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 22. ledna 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 5. února 2019. 
Celkem byly k návrhu vyhlášky uplatněny 3 zásadní připomínky, a to 3 připomínkovými místy. 
 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Úřad pro ochranu osobních údajů a Českomoravská konfederace odborových svazů.  
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 
Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Akademie věd České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků 
České republiky, Asociace samostatných odborů České republiky, Bezpečnostní informační služba, Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, Česká národní banka, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad, Český báňský úřad, 
Kancelář prezidenta republiky, Konfederace umění a kultury, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší kontrolní úřad, 
Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost, Český telekomunikační úřad, Svaz měst a obcí České republiky, Úřad Národní rozpočtové rady, Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, Úřad vlády České republiky, Úřad pro zahraniční styky a informace, 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Technologická agentura České republiky, Jihočeský kraj, 
Jihomoravský kraj, Hlavní město Praha, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, 
Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a Zlínský kraj.  
 
Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: úřad ministra pověřeného řízením Legislativní rady vlády, Agrární komora České 
republiky, Asociace krajů České republiky, Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Česká lékařská komora, Česká lékárnická 
komora, Česká stomatologická komora, Družstevní asociace České republiky, Energetický regulační úřad, Exekutorská komora České republiky, 
Kancelář finančního arbitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, Hospodářská komora České 
republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů České republiky, Komora 
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daňových poradců České republiky, Komora patentových zástupců České republiky, Komora veterinárních lékařů České republiky, Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Notářská komora České republiky, zahraniční 
výbor Poslanecké sněmovny, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, zahraniční výbor Senátu, Svaz místních samospráv České republiky, Svaz 
průmyslu a dopravy České republiky, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 
a politických hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, úřad 
zmocněnce vlády pro lidská práva, Ústav pro studium totalitních režimů a Ústavní soud.     
 
Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
 

1. Ministerstvo financí, 
2. Úřad pro ochranu osobních údajů, 
3. Českomoravská konfederace odborových svazů 

 
Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo financí 1.1 K návrhu zákona jako celku 
 
Odložení ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů o tři roky 
považujeme za nedostatečné, a to z následujících důvodů. 
1. V mezidobí tří let má být připraveno avizované řešení spočívající 
v nahrazení rodného čísla v občanském průkazu jiným identifikátorem 
fyzické osoby (viz Důvodová zpráva bod 3). Teprve po nalezení tohoto 
řešení mohou být jednotlivé aplikace a informační systémy upravovány, 
což podle Důvodové zprávy bod 2 zabere vesměs dva roky. Řešení 
nahrazující rodné číslo v občanském průkazu by tak muselo být realizováno 
(tzn. včetně relevantní právní úpravy) nejpozději do konce roku 2020. 
2. V souvislosti se zavedením nového identifikátoru bude dále nutné upravit 
mnoho právních předpisů, což dále prodlouží lhůtu pro implementaci 
„náhradního“ řešení. 
3. Předložená důvodová zpráva vůbec nezohledňuje dopad na subjekty 
mimo státní správu, které se také musí na náhradu rodného čísla jiným 
identifikátorem připravit. Přičemž tato příprava může začít až po schválení 
„náhradního“ řešení. 
Podle našeho názoru by mělo dojít k odložení zápisu rodných čísel 
do občanských průkazů minimálně o pět až sedm let. 

Po vysvětlení připomínka změněna 
na doporučující. 
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2. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

2.1 K návrhu zákona jako celku  
 
1. Předkladatel nepředstavuje dostatečné důvody, proč by se zrušení 
rodného číslo na občanském průkazu mělo odložit o 3 roky. Nedostatečná 
připravenost ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, 
Ministerstva dopravy a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
a dalších resortů není argumentem, protože tyto resorty měly 10 let na to, 
aby se na tuto změnu připravily. V důvodové zprávě není uveden žádný 
příklad přípravy alespoň jediné oblasti výkonu veřejné správy, 
z níž by vyplývalo, že navrhované změny – výlučný obsah návrhu zákona 
 – vycházejí z rozboru skutečných důvodů nepřipravenosti. Není zde ani 
uvedeno, na základě čeho se stanovuje nový termín a z čeho se dovozuje 
jeho reálnost. Naopak za některé resorty neskrývaně uvádějí, že přípravu 
na neuvádění rodných čísel ani nezahájily (např. MD, MF a MMR). 
2. V zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“) chybí vyhodnocení, že když 
bude odložena změna, která by měla na ochranu soukromí v oblasti 
elektronické správy osobních údajů občanů ČR positivní dopady, že by toto 
odložení mělo na ochranu soukromí naopak dopady negativní. Toliko 
na okraj je nutno poznamenat, že od 25. května 2018 se ochrana rodného 
čísla a souvisejících zpracování osobních údajů neřídí zákonem o ochraně 
osobních údajů, nýbrž GDPR. 
3. Argument: „Ministerstvo vnitra má z praxe poznatky, že mnohé orgány 
veřejné moci se setkávají s řadou případů, kdy na základě zadání kombinace 
referenčních údajů o jménu, příjmení a datu narození, nelze fyzickou osobu 
jednoznačně ztotožnit, což je zásadní překážkou při nutnosti vykonávání 
dalších navazujících činností,“ není validní. Jako identifikátor slouží číslo 
dokladu totožnosti, a to i v soukromém sektoru, a v rámci veřejné správy 
AIFO. 
4. Rovněž argument: „Občanský průkaz představuje mnohdy jediný doklad 
o přiděleném rodném čísle, jehož je občan České republiky držitelem,“ není 
validní. Za situace, v níž rodné číslo je a vždy bylo centrálně spravovaným 
a přidělovaným identifikačním údajem, který je dnes spravován 
v samostatném registru rodných čísel (§ 13 zák. č. 133/2000 Sb.), do něhož 
v současné době není přístup na základě zákona příliš omezen, není důvod, 
proč by člověk měl své rodné číslo komukoliv dokazovat; po dobu, 
po kterou ještě bude používáno, ho toliko uvede (tvrdí). Svou identitu 
člověk prokazuje dokladem totožnosti. To platí i pro lidi narozené před 

Akceptováno/vysvětleno. 
 
Usnesení vlády k návrhu zákona bude obsahovat 
úkol pro Ministerstvo vnitra ve spolupráci 
s ostatními ministerstvy a jinými ústředními 
správními úřady připravit a vládě do 31. 12. 2019 
předložit návrh věcného řešení věcného řešení 
minimalizace využívání rodného čísla 
při ověřování totožnosti fyzických osob včetně 
návrhu přehledu legislativních změn.  
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1. lednem 1969, kteří nemají údaj o svém rodném čísle v rodném listu; 
to však není třeba.  
5. Nerespektování principů eGovernmentu, který primárně vyjadřuje registr 
práv a povinností. Veřejná správa, např. ČSSZ, je povinna člověka ztotožnit 
podle občanského průkazu. Vyžadovat navíc doložení rodného čísla je 
v rozporu s požadavky na dobrou veřejnou správu. Životní situace z oblasti 
sociálního zabezpečení uváděné v důvodové zprávě jako problémové 
ve vztahu k rodnému číslu prezentují občany tohoto státu jako bytosti 
povinné strpět zbytnou administrativní zátěž, aniž by toto strpění zásadně 
přispívalo ke zvýšení kvality výkonu této správy a mělo opodstatnění. 
6. Je-li evidence České správy sociálního zabezpečení o občanech 
postavena v roce 2019 na rodném čísle, je to významné porušení zákona 
o základních registrech, neboť jakýkoliv veřejnoprávní rejstřík v ČR má být 
postaven na AIFO. To samé platí pro tvrzení: „agendový identifikátor 
fyzické osoby přidělený jen celní správě není dostatečný k identifikaci 
osoby“. AIFO je zcela dostatečné pro jakoukoliv identifikaci; k ztotožnění 
v jiné agendě slouží RPP jako převodní můstek. Mělo-li by tomu být jinak, 
je třeba zásadně revidovat celý systém základních registrů.  
7. Rovněž tak je nutno odmítnout argument: „Číslo občanského průkazu je 
pro to nevhodné (mimo jiné z důvodu, že nezletilí poplatníci občanský 
průkaz často nemají)“. Občanský průkaz má každý dospělý občan ČR, 
tj. starší 15 let. S nedospělými by finanční správa neměla vůbec jednat, 
nýbrž toliko s jejich zákonnými zástupci. Nedospělé tedy není nutné 
autentisovat a pro identifikaci postačí jejich AIFO. 
8. Navrhuje-li ministerstvo spravedlnosti: „trvalé ponechání rodného čísla 
jako identifikátoru fyzické osoby (i do budoucna), byť by byl např. 
přidělován a zapisován jen do rodného listu a základního registru obyvatel,“ 
je tím eGoverment vyprázdněn a z RPP by se stala zbytná a nákladná 
Potěmkinova vesnice. 
9. Co se týká identifikace na základě listin, na kterou upozorňuje ČÚZaK: 
„Český úřad zeměměřický a katastrální zapisuje rodné číslo na základě 
listin, které jim předá např. notář nebo exekutor. V případě absence rodného 
čísla může např. dojít k zápisu zahájení exekuce k majetku jiné osoby 
s týmž jménem, příjmením a datem narození (poukazováno na příklad 
z praxe)“, tak je nutno upozornit na to, že OVM (notář nebo exekutor) 
by měly ČÚZaK předávat elektronické dokumenty se ztotožněnými 
účastníky. Pokud tak nečiní a místo toho předávají listiny, je eGovernment 
toliko na papíře. I to však má řešení: ČÚZaK provisorně ztotožní účastníka 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBA7G4LBJ)



5 
 

na základě listiny a poté požádá ISEO o ověření rodného čísla z listiny 
neověřeného. 
10. Ohledně nutnosti vyčkat plošného přechodu na elektronické občanské 
průkazy (do 1. července 2028, tj. po 10 letech vydávání elektronických 
občanských průkazů), je třeba upozornit na to, že čtečka elektronického 
občanského průkazu jen načte číslo elektronického občanského průkazu. 
To však lze zadat jako doposud, neboli analogově. 
11. Vzhledem k tomu, že některé resorty odmítají ukončit vyznačování 
rodného čísla na občanských průkazech zcela, je pouhé odložení účinnosti 
nekoncepčním řešením. Vážně zde hrozí, že bude účinnost odkládána 
opakovaně. 
12. Uvádění rodného čísla v průkazech totožnosti a priori zvyšuje nebezpečí 
jeho možného zneužití z důvodu, že občanský průkaz je používán 
k prokazování totožnosti v řadě soukromoprávních vztahů, počínaje 
účastníky provozu na pozemních komunikacích a uzavíráním smluv konče. 

3. Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

3.1 K návrhu zákona jako celku 
 
Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů souhlasí 
s tím, že podle stavu nepřipravenosti řady informačních systémů je 
nezbytné navrhované odložení právní úpravy přijmout. Vyjadřuje vážnou 
pochybnost ohledně dostatečnosti navrhované změny.  
Předkladatel navrhuje odložit předmětný krok o 3 roky a tvrdí (str. 6 
důvodové zprávy): 
„Z tohoto důvodu se navrhuje ponechat zápis rodného čísla do občanského 
průkazu po dobu dalších tří let, tj. do 31. prosince 2022. V mezidobí bude 
připraveno řešení spočívající v nahrazení rodného čísla v občanském 
průkazu jiným identifikátorem fyzické osoby a připraven zákon, jímž dojde 
k vypuštění zápisu rodného čísla do dalších dokladů.“ 
Přijetí nové legislativy, její realizace a adaptace několika informačních 
systémů na nový identifikátor v horizontu 3 let se jeví jako přinejmenším 
nereálná. Požadujeme tedy v důvodové zprávě podrobnější odůvodnění 
a popis toho, nakolik jsou jednotlivé kroky připraveny, aby bylo možné 
skutečně všechny ve 3 letech uskutečnit. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva bude doplněna o podrobnější 
odůvodnění připravenosti globálně využitelného 
řešení ztotožnění osob. Zároveň bude usnesení 
vlády k návrhu zákona obsahovat úkol 
pro Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními 
ministerstvy a jinými ústředními správními úřady 
připravit a vládě do 31. 12. 2019 předložit návrh 
věcného řešení minimalizace využívání rodného 
čísla při ověřování totožnosti fyzických osob 
včetně návrhu přehledu legislativních změn.  
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