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III. 

 

N  á  v  r  h  

 

ZÁKON 

 

ze dne … …….. 2017, 

 

kterým se mění některé zákony v souvislosti  

s přijetím zákona o elektronické identifikaci  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o zpravodajských službách 

 

Čl. I 

 

V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, 

ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona 

č. 219/2015 Sb., se za slova „České republiky8),“ vkládají slova „národním bodu 

pro identifikaci a autentizaci9) kromě údajů poskytnutých národnímu bodu pro identifikaci 

a autentizaci držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci,“. 

Poznámka pod čarou č. 9 zní: 

„9) Zákon č. …/2017 Sb., o elektronické identifikaci.“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o občanských průkazech 

 

Čl. II 

 

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona 

č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., 

zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb. a zákona č. …/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

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

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

  

2. V § 17b odst. 1 se slovo „referenční“ zrušuje. 

 

3. Nadpis části sedmé zní: „VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

VEŘEJNÉ SPRÁVY“. 
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4. § 18c se včetně nadpisu zrušuje. 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy 

 

Čl. III 

 

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 

č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., 

zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona 

č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., 

zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. …/2017 Sb., 

zákona č. …/2017 Sb. a zákona č. …/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 2 písm. x) se slova „je uznán podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

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

pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a byl vydán 

v rámci systému elektronické identifikace alespoň se značnou úrovní záruky“ nahrazují 

slovy „byl vydán v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace“. 

 

2. V § 9 odst. 4 větě první se slova „prostřednictvím portálu veřejné správy a“ zrušují. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o správních poplatcích 

 

Čl. IV 

 

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona 

č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 

č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., 

zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 

č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., 

zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., 

zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona 

č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 

zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona 

č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona 

č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 

zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona 

č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., 

zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona 

č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., 
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zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona 

č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., 

zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona 

č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona 

č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 

zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona 

č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., 

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona 

č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., 

zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona 

č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., 

zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona 

č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., 

zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona 

č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., 

zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona 

č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., 

zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona 

č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., 

zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb. 

a zákona č. …/2017 Sb. se mění takto: 

 

1. V položce 8 v části Předmětem poplatku není se doplňuje bod 3, který zní: 

 

„3. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 

čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti 

dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti 

delší než 10 let.“.“. 

 

2. V položce 22 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní: 

 

„i) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu 

kvalifikovaného systému elektronické identifikace 

nebo žádosti o změnu této akreditace     Kč 100 000“. 

 

Dosavadní písmena i) až v) se označují jako písmena j) až v). 

 

3. V položce 22 písm. l) se slova „v písmenu l)“ nahrazují slovy „v písmenu k)“. 

 

ČÁST PÁTÁ 

 

Změna zákona o základních registrech 

 

Čl. V 

 

V § 5 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona 

č. 192/2016 Sb., se slova „elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou 
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identifikaci a autentizaci“ nahrazují slovy „s využitím prostředku pro elektronickou 

identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou“. 

 

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

 

Změna zákona o hazardních hrách 

 

Čl. VI 

 

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, se mění takto: 

 

1. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „To neplatí v případě, že provozovatel při 

registraci provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti 

osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného 

systému elektronické identifikace.“. 

 

2.  V § 77 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „To neplatí v případě, že provozovatel při 

registraci provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti 

osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného 

systému elektronické identifikace.“. 

 

ČÁST SEDMÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. VII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.  
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VI. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 

  

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony  

v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci  
  

Návrh zákona byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 19. října 2016 s termínem pro zaslání připomínek do 18. listopadu 

2016. Celkem byly k návrhu zákona uplatněny 5 zásadních připomínek, a to 4 připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Bezpečnostní informační služba, Kraj Vysočina a Česká bankovní asociace. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: hlavní město Praha. 

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 

obrany, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, úřad místopředsedy 

vlády pro vědu, výzkum a inovace, úřad ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, odbor kompatibility Úřadu vlády České 

republiky, Český statistický úřad, Český báňský úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa 

státních hmotných rezerv, Úřad průmyslového vlastnictví, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Český 

telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, kancelář vedoucího Úřadu vlády České republiky, Česká národní banka, Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Nejvyšší 

správní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Úřad pro zahraniční styky a informace, Technologická agentura České republiky, 

Asociace samostatných odborů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká stomatologická komora, 

Českomoravská konfederace odborových svazů, Grantová agentura České republiky, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Královehradecký kraj, 

Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj, Česká 

asociace pojišťoven, Hospodářská komora České republiky a ICT unie. 

 

Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Energetický regulační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Generální 

inspekce bezpečnostních sborů, Kancelář finančního arbitra, Ústav pro studium totalitních režimů, Kancelář veřejného ochránce práv, Kancelář 

Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, zahraniční výbor Senátu, Ústavní soud, Agrární komora, Česká 

advokátní komora, Česká komora architektů, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Exekutorská komora České republiky, Komora 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAJ7BU528)



2 

 

auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Komora patentových zástupců České republiky, Komora veterinárních 

lékařů České republiky, Notářská komora České republiky, Asociace krajů České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů, Sdružení místních samospráv České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Unie 

zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Karlovarský kraj. 

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

1. Ministerstvo financí, 

2. Bezpečnostní informační služba, 

3. Kraj Vysočina, 

4. Česká bankovní asociace. 

 

 

Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo financí 
 

1.1 

Ke změnové části návrhu zákona 

 

S ohledem na využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, 

konkrétně ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence 

obyvatel a informačního systému cizinců, při využití elektronické 

identifikace (dle § 24 návrhu zákona), kdy dochází ke zprostředkování 

elektronické identifikace vůči základním registrům ve smyslu zákona 

č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je vhodné 

novelizovat ustanovení § 46 odst. 1 a § 77 odst. 6 zákona č. 186/2016 Sb., 

o hazardních hrách, v tom smyslu, že bude doplněna věta “To neplatí 

v případě, že provozovatel při registraci provede identifikaci v souladu se 

zákonem upravujícím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti osoby žádající 

o registraci tak, že ověří totožnost u kvalifikovaného poskytovatele služeb 

vytvářejících důvěru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru 

pro elektronické transakce na vnitřním trhu.“. V případě, že by k této 

novelizaci nedošlo, byl by proces ověřování totožnosti a věku osoby 

Akceptováno v modifikované podobě. 

 

Ustanovení § 46 odst. 1 a § 77 odst. 6 zákona 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, bude 

doplněno o následující formulaci: 

 

To neplatí v případě, že provozovatel 

při registraci provede identifikaci v souladu se 

zákonem upravujícím některá opatření 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu bez fyzické přítomnosti 

osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost 

prostřednictvím kvalifikovaného systému 

elektronické identifikace. 
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žádající o registraci prováděn jak ze strany kvalifikovaného poskytovatele 

služeb vytvářejících důvěru, tak i ze strany Ministerstva financí, čímž by 

došlo k nadbytečné administrativní činnosti a zatěžování provozovatelů 

hazardních her. 

 

Závěr 

Tato připomínka platí pouze v tom případě, pokud k ověření vůči základním 

registrům dochází při každém využití elektronické identifikace tak, jako je 

tomu v případě registrace dle ustanovení § 46 odst. 1 a § 77 odst. 6 zákona 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 

 1.2 

K části čtvrté – změna zákona o správních poplatcích - § 29 

 

V současné době jsou v legislativním procesu navrhovány změny položky 

22 v těchto předpisech: 1) sněmovní tisk 666 – „Vládní návrh zákona 

o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně 

památkového fondu)“ – část druhá – změna zákona o správních poplatcích - 

§ 150; 2) „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., 

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých 

zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony“, který obsahuje návrh nového 

znění položky 22. 

 

Závěr 

Je nutné průběžně sledovat vývoj platného znění této položky a zajistit, 

aby změna obsažená v návrhu zákona o elektronické identifikaci odpovídala 

v okamžiku jejího schvalování v obou komorách Parlamentu platnému 

znění položky 22. 

Akceptováno. 

2. Bezpečnostní 

informační služba 

2.1 

 

Navrhujeme do návrhu výše uvedeného zákona doplnit vložit novou část 

šestou, která zní: 

 

„Změna zákona o zpravodajských službách České republiky 

V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 

Akceptováno. 

 

Do návrhu zákona o elektronické identifikaci 

a o změně některých zákonů bude doplněna nová 

část upravující změnu zákona o zpravodajských 

službách České republiky.  
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republiky, ve znění pozdějších předpisů, se za slova „České republiky8)“ 

vkládají slova „národním bodu pro identifikaci a autentizaci9) kromě údajů 

poskytnutých národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci držitelem 

prostředku pro elektronickou identifikaci,". 

 

Poznámka pod čarou č. 9 zní: 

 

„9) Zákon č. ....., o elektronické identifikaci a o změně některých zákonů.“.     

 

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá. 

 

Odůvodnění 

Bezpečnostní informační služba jako zpravodajská služba České republiky 

může požadovat poskytování informací od orgánů veřejné správy 

na základě obecného ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., 

o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále jsou v § 11 odst. 3 citovaného zákona taxativně vyjmenovány registry 

a informační systémy, z nichž jsou poskytovány údaje způsobem 

umožňujícím nepřetržitý, a je-li to technicky možné, i dálkový přístup.  

Doplněním národního bodu podle zákona o elektronické identifikaci 

do výčtu registrů a informačních systému obsažených v § 11 odst. 3 zák. 

č. 153/1994 Sb. bude zajištěno plnění úkolů Bezpečnostní informační 

služby v oblasti zabezpečení evidenční ochrany údajů podle § 11 odst. 5 a 7 

zákona č. 153/1994 Sb. a § 140 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů. Současně tím bude rovněž zajištěna povinnost Bezpečnostní 

informační služby stanovená v § 7 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., 

o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Kraj Vysočina 3.1 

 

Článek 8 nařízení eIDAS stanoví úrovně záruky systémů elektronické 

identifikace - nízká, značná a vysoká.  Termín „zaručený“ se používá 

pro elektronické podpisy a pečetě, ne v oblasti identifikace. 

Z tohoto důvodu navrhujeme následující změnu § 30: 

 

Původní znění: 

V § 5 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 

Vysvětleno. 

 

V souvislosti se změnou zákona č. 328/1999 Sb., 

o občanských průkazech, ve znění pozdějších 

předpisů, jejímž cílem je plošné zavedení 

občanských průkazů se strojově čitelnými údaji 

a s kontaktním elektronickým čipem, dochází 

ke změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy a o změně některých 
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zákona č. 192/2016 Sb., se slova „elektronicky čitelným dokladem3) 

umožňujícím elektronickou identifikaci a autentizaci“ nahrazují slovy 

„s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci umožňujícím přístup 

se zaručenou identitou“. 

 

Navrhované znění: 

V § 5 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 

zákona č. 192/2016 Sb., se slova „elektronicky čitelným dokladem3) 

umožňujícím elektronickou identifikaci a autentizaci“ nahrazují slovy 

„s využitím systémů elektronické identifikace se značnou či vysokou úrovní 

záruky.“ 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V uvedeném zákoně se definuje pojem „přístup se 

zaručenou identitou“, který se následně promítá 

do znění § 5 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech.  

 

V důvodové zprávě bude vysvětleno, co se rozumí 

„přístupem se zaručenou identitou“. 

4. Česká bankovní 

asociace 

4.1 

K návrhu zákona o občanských průkazech 

 

V souvislosti s připravovaným zavedením elektronické identifikace 

poukazujeme na skutečnost, že podle aktuálně projednávané novely zákona 

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (sněmovní tisk 928) bude mít 

žadatel o vydání elektronického občanského průkazu možnost určit, zda mu 

u elektronického občanského průkazu bude aktivován identifikační osobní 

kód a deblokační kód.  

 

V důvodové zprávě k novele zákona o občanských průkazech se v této 

souvislosti uvádí, že bezpečnostní osobní kód bude využíván k prezenčnímu 

ztotožnění držitele občanského průkazu. V souvislosti s vedením 

identifikačního certifikátu v kontaktním elektronickém čipu občanského 

průkazu bude využíván identifikační osobní kód a deblokační osobní kód. 

Tyto kódy si občan zvolí při převzetí občanského průkazu pouze v případě, 

že se rozhodne pro aktivaci elektronické identifikace. V případě, že aktivaci 

elektronické identifikace při převzetí občanského průkazu odmítne, bude 

mít možnost si je nechat aktivovat kdykoli později na kterémkoli obecním 

úřadě obce s rozšířenou působností. Bezpečnostní osobní kód je uložen jako 

referenční údaj v základních registrech, oproti tomu identifikační osobní 

kód je uložen v čipu občanského průkazu. Oba kódy tedy představují 

naprosto odlišný způsob prokázání identity a nemohou být sjednoceny 

do jednoho.  

 

V této souvislosti vzniká podle našeho názoru otázka, nakolik takto 

Vysvětleno. 

 

Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech, (sněmovní tisk 928) není v rozporu 

s návrhem zákona o elektronické identifikaci 

a o změně některých zákonů. Návrh zákona 

o elektronické identifikaci a o změně některých 

zákonů neukládá povinnost občanům „mít“ 

elektronickou identifikaci. Je zde pouze možnost, 

které mohou využít, pokud o ni budou mít zájem. 

Při přípravě návrhu zákona (sněmovní tisk 928) 

a jeho projednávání, ať už v meziresortním 

připomínkovém řízení, nebo v pracovních 

komisích Legislativní rady vlády, se často 

opakovala výhrada proti tomu, aby nová právní 

úprava případně nutila občana k aktivaci 

identifikačního certifikátu. Vždy totiž bude 

existovat významná skupina občanů, kteří se 

z rozličných důvodů zdráhají používat informační 

technologie a v případě aktivního identifikačního 

certifikátu na občanském průkazu by si byli téměř 

jisti, že jej nebudou využívat, museli by jej však 

chránit. V případě, že si občané nebudou plně 

uvědomovat vážnost elektronické identifikace, 

může jim aktivovaný identifikační certifikát 

v čipu OP přinést i určitá bezpečnostní rizika, 
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předpokládaná možnost volby identifikačního a deblokačního kódu ovlivní 

možnost elektronické identifikace občana v případě, kdy se občan rozhodne 

nevyužít aktivace elektronické identifikace, resp. máme za to, že takto 

nastavená možnost volby uvedených kódů je v rozporu se záměrem nyní 

navrhovaného zákona o elektronické identifikaci. 

když např. z neopatrnosti někomu vyzradí své 

osobní kódy. Nebo naopak mohou osobní kódy 

zapomenout, anebo úmyslně identifikační 

certifikát zablokovat. Tyto varianty jsou ještě 

přijatelnější, než aby občané začali ničit 

elektronický čip na občanském průkazu ze strachu 

ze všeho elektronického jako se tomu dělo 

v Německu.  

Není žádným řešením stanovit povinnost aktivace 

identifikačního certifikátu v občanském průkazu, 

naopak by tato varianta vzbudila u občanů vlnu 

nevole a občan by elektronickou identifikaci stejně 

nevyužíval, pokud by nechtěl. 
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