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IX. 
 

Teze prováděcích předpisů 
 

1) V § 76 návrhu zákona o občanských průkazech je Ministerstvo vnitra zmocněno 
k vydání vyhlášek, které upraví: 
 
a) vzor občanského průkazu  
 

Vyhláškou budou stanoveny vzory občanských průkazů, tj. občanského průkazu, jehož 
obsahem je nosič dat (strojově čitelná zóna, 2D kód, kontaktní elektronický čip a nosič dat, 
v němž jsou uvedeny biometrické údaje), a dočasného občanského průkazu. 

 
b) požadavky na provedení fotografie pro vydání občanského průkazu 
 

Vyhláškou budou stanoveny obecné požadavky na vlastnosti fotografie pořízené 
správním orgánem i fotografie dodané žadatelem o vydání občanského průkazu za účelem 
sjednocení způsobu pořízení zobrazení obličeje u všech úřadů obcí s rozšířenou působností. 
 
c) formulář žádosti o vydání dočasného občanského průkazu 
 

Vyhláška upraví formulář žádosti o vydání dočasného občanského průkazu 
vydávaného na 2 nebo 5 měsíců. Klasický občanský průkaz bude vydáván na základě 
elektronizované žádosti.  
 
d) technické podmínky a postup při pořízení a zpracování biometrických údajů obsažených 
v nosiči dat 

 
Vyhláška stanoví postup při pořizování biometrických údajů. Budou zavedeny vhodné  

a účinné postupy pro odebírání biometrických identifikátorů, které budou v souladu s právy  
a zásadami stanovenými v Listině základních práv a svobod Evropské unie, Úmluvě  
o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvě Organizace spojených národů  
o právech dítěte.  
 
e) způsob vyznačování změn a způsob znehodnocení občanského průkazu 

 
Vyhláška bude obsahovat popis znehodnocení nosiče dat pro biometrické údaje 

a kontaktního elektronického čipu děrováním. Současně bude stanoven způsob označení 
občanského průkazu obsahujícího neplatný údaj vzhledem k tomu, že platnost občanského 
průkazu nebude končit změnou údaje, ale nejpozději 45 dnů poté. 
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f) data pro elektronické využití občanského průkazu 
 

Vyhláška stanoví, že daty pro elektronické využití občanského průkazu budou 
identifikační certifikát občanského průkazu (bude sloužit k dálkovému prokázání totožnosti 
osoby, jíž je občanský průkaz vydán), bezpečnostní osobní kód [bude sloužit k případnému 
doplnění fyzického (prezenčního) prokázání totožnosti a k autentizaci při ztrátě nebo odcizení 
občanského průkazu], identifikační osobní kód (bude určen k autentizaci při přístupu 
k identifikačnímu certifikátu občanského průkazu), deblokační osobní kód (bude nástrojem 
pro odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu občanského průkazu), data 
pro vytváření elektronických podpisů, data pro ověřování elektronických podpisů a další data 
nezbytně nutná pro užívání elektronického podpisu. 
 
g) údaje v občanském průkazu, které se uvedou v podobě bezprostředně čitelné člověkem 
nebo ve strojově čitelné podobě, počet a druh nosičů dat, požadavky na ně a údaje v nich 
uvedené a data v nich uložená  
 
 Vyhláška stanoví, že se občanský průkaz opatří následujícími nosiči dat: nosičem dat 
pro biometrické údaje, kontaktním elektronickým čipem, strojově čitelnou zónou a 2D kódem.
  

Předpokládá se, že ve strojově čitelné podobě se budou v občanském průkazu uvádět 
kód dokladu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, kód vydávajícího 
státu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, číslo občanského 
průkazu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, pohlaví a státní občanství 
osoby, jíž je občanský průkaz vydán, datum platnosti občanského průkazu a údaje umožňující 
kontrolu údajů uvedených ve strojově čitelné podobě. Uvedené údaje se zaznamenají 
ve strojově čitelné zóně. Ve strojově čitelné podobě v 2D kódu se uvede číslo občanského 
průkazu. Konečně v kontaktním elektronickém čipu se ve strojově čitelné podobě uvedou 
číslo občanského průkazu a identifikační certifikát občanského průkazu. 

 
Bude rovněž zajištěno, že kontaktní elektronický čip nebude zdrojem přeshraniční 

nekompatibility ani interference vůči nosiči dat pro biometrické údaje. 
   
h) pravidla uvedení, uložení, správy, využití a výmazu údajů a dat v nosiči dat a pravidla 
správy a využití dat pro elektronické využití občanského průkazu uložených mimo občanský 
průkaz   
 
 Pravidla se budou odvíjet od jednotlivých typů dat. Je předpokládáno, že identifikační 
certifikát občanského průkazu bude uložen v kontaktním elektronickém čipu při výrobě 
občanského průkazu a zabezpečen identifikačním osobním kódem. Pro odblokování přístupu 
k identifikačnímu certifikátu občanského průkazu bude sloužit deblokační osobní kód.  
 

Identifikační osobní kód, deblokační osobní kód, jakož i bezpečnostní osobní kód 
bude zadávat osoba, jíž je občanský průkaz vydán, a to v součinnosti se správním orgánem 
příslušným k předání občanského průkazu, respektive ministerstvem či tzv. pověřeným 
úřadem nebo pověřeným zastupitelským úřadem ve smyslu prováděného zákona. Změna 
uvedených dat bude možná i dálkově cestou zvláštní elektronické aplikace s využitím přístupu 
se zaručenou identitou. Vyhláška dále stanoví minimální a maximální rozsah kódů a pravidla 
o zablokování při určitém počtu neúspěšných zadání. 
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i) způsob poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu ve správním orgánu 
příslušném k předání občanského průkazu a kontaktní údaje potřebné pro toto poskytnutí 
 
 Vyhláška určí jako způsoby poskytnutí informací informování datovou zprávou 
zaslanou na adresu elektronické pošty (e-mail) a krátkou textovou zprávou (sms) veřejnou 
mobilní telefonní sítí. Kontaktními údaji tudíž budou adresa elektronické pošty a telefonní 
číslo.  
 
j) údaje o nosiči dat, případně účel vedení těchto údajů, data pro elektronické využití 
občanského průkazu, údaje o těchto datech, popřípadě účel vedení těchto dat nebo údajů 
v informačním systému evidence občanských průkazů 
 

Vyhláška stanoví, že o nosiči dat pro biometrické údaje se povede číslo nosiče, kód 
vyjadřující základní charakteristiku části údajů uvedených v nosiči dat nebo informaci, 
že nosič neobsahuje údaje o otiscích prstů rukou a data pro ověření elektronického podpisu 
osoby, která biometrické údaje vložila do nosiče. 

 
O kontaktním elektronickém čipu se v informačním systému evidence občanských 

průkazů povede číslo čipu. 
 
 
2) V § 69 odst. 3 písm. c) zákona o základních registrech, jehož novela je součástí 

návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských 
průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů 
totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, je Ministerstvo vnitra zmocněno 
vyhláškou stanovit data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci podle 
§ 18 odst. 1 písm. n). Daty potřebnými pro elektronickou identifikaci a autentizaci se má 
na mysli bezpečnostní osobní kód, který bude zapisován do základního registru obyvatel. 
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