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VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA K NÁVRHU ZÁKONA O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH  

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1 Tento zákon upravuje práva, povinnosti a působnost na úseku 

občanských průkazů a navazuje na přímo použitelný předpis 

Evropské unie1). 

32019R1157 Čl. 1  Toto nařízení posiluje bezpečnostní normy vztahující se na průkazy 

totožnosti, které vydávají členské státy svým státním příslušníkům, 

a na povolení k pobytu, která vydávají členské státy občanům Unie 

a jejich rodinným příslušníkům při výkonu jejich práva volného 

pohybu. 

§ 5 odst. 1 

písm. a) body 1, 

3, 4, 8 až 10 

V občanském průkazu se z moci úřední uvedou 

 

a) údaje o osobě, jíž je občanský průkaz vydán, kterými jsou 

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

3. státní občanství, 

4. datum narození,  

8. podoba, 

9. podpis, 

10. biometrické údaje; biometrickými údaji se rozumí zobrazení 

obličeje a otisky prstů rukou pořízené podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157. 

 

32019R1157 Čl. 3 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 odst. 5 

Průkazy totožnosti vydávané členskými státy se vyhotovují 

ve formátu ID-1 a obsahují strojově čitelnou zónu. Tyto průkazy 

totožnosti vycházejí ze specifikací a minimálních bezpečnostních 

norem stanovených v dokumentu ICAO 9303 a musí splňovat 

požadavky stanovené v písmenech c), d), f) a g) přílohy nařízení 

(ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954. 

 

 

Průkazy totožnosti zahrnují vysoce zabezpečené paměťové 

médium, které obsahuje zobrazení obličeje držitele průkazu a dva 

otisky prstů v interoperabilních digitálních formátech. Pro získání 

biometrických identifikátorů členské státy použijí technické normy 

stanovené rozhodnutím Komise C(2018)7767. 

§ 5 odst. 1 

písm. c) body 1, 

2, 4 a 6 

V občanském průkazu se z moci úřední uvedou 

 

c) údaje o občanském průkazu, kterými jsou  

1. číslo, 

2. kód podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1157,  

4. datum skončení platnosti, 

6. kód České republiky podle nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1157. 

 

32019R1157 Čl. 3 odst. 1  

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 odst. 4 

Průkazy totožnosti vydávané členskými státy se vyhotovují 

ve formátu ID-1 a obsahují strojově čitelnou zónu. Tyto průkazy 

totožnosti vycházejí ze specifikací a minimálních bezpečnostních 

norem stanovených v dokumentu ICAO 9303 a musí splňovat 

požadavky stanovené v písmenech c), d), f) a g) přílohy nařízení 

(ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954. 

 

Na přední straně průkazu totožnosti je uveden dvoupísmenný kód 

země tvořený dvěma písmeny vydávajícího členského státu, 

vytištěný inverzně na modrém obdélníku v kruhu tvořeném 

dvanácti žlutými hvězdami. 

§ 5 odst. 1 

písm. d) 

V občanském průkazu se z moci úřední uvedou 

 

d) údaje umožňující kontrolu údajů uvedených ve strojově 

čitelné podobě. 

32019R1157 Čl. 3 odst. 1 Průkazy totožnosti vydávané členskými státy se vyhotovují 

ve formátu ID-1 a obsahují strojově čitelnou zónu. Tyto průkazy 

totožnosti vycházejí ze specifikací a minimálních bezpečnostních 

norem stanovených v dokumentu ICAO 9303 a musí splňovat 
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 požadavky stanovené v písmenech c), d), f) a g) přílohy nařízení 

(ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954. 

§ 7 odst. 1 V občanském průkazu vydaném osobě mladší 12 let se v nosiči 

dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, namísto otisků 

prstů rukou uvede záznam o tom, že tento biometrický údaj 

v občanském průkazu není uveden. Věta první se použije 

obdobně v případě občanského průkazu vydaného osobě, u níž 

je fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou. 

 

32019R1157 Čl. 3 odst. 7 Děti mladší dvanácti let mohou být od povinnosti poskytnout otisky 

prstů osvobozeny. 

Děti mladší šesti let jsou od povinnosti poskytnout otisky prstů 

osvobozeny. 

Osoby, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné, jsou 

od povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeny. 

§ 10 odst. 1 Podává-li žádost o vydání občanského průkazu za žadatele 

o vydání občanského průkazu jiná osoba, vyžaduje se při podání 

žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele. 

 

32019R1157 Čl. 10 odst. 1 V zájmu zajištění shody biometrických identifikátorů s totožností 

žadatele se žadatel dostaví alespoň jednou během procesu vydávání 

každého dokladu osobně. 

§ 19 odst. 1 Podací místo pořídí biometrické údaje žadatele o vydání 

občanského průkazu. Podací místo pořízené zobrazení obličeje 

žadatele o vydání občanského průkazu digitalizuje pro účely 

jeho vedení v informačním systému evidence občanských 

průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“) a zpracování 

podoby žadatele za účelem jejího uvedení v občanském 

průkazu. 

 

32019R1157 Čl. 3 odst. 5 Průkazy totožnosti zahrnují vysoce zabezpečené paměťové 

médium, které obsahuje zobrazení obličeje držitele průkazu a dva 

otisky prstů v interoperabilních digitálních formátech. Pro získání 

biometrických identifikátorů členské státy použijí technické normy 

stanovené rozhodnutím Komise C(2018)7767. 

§ 19 odst. 2 V případě žadatele o vydání občanského průkazu mladšího 12 

let se pořídí pouze zobrazení obličeje. Podací místo uvede tuto 

skutečnost v žádosti o vydání občanského průkazu. Věty první 

a druhá se použijí obdobně v případě žadatele o vydání 

občanského průkazu, u něhož je fyzicky nemožné pořídit otisky 

prstů rukou.  

 

32019R1157 Čl. 3 odst. 7 Děti mladší dvanácti let mohou být od povinnosti poskytnout otisky 

prstů osvobozeny. 

Děti mladší šesti let jsou od povinnosti poskytnout otisky prstů 

osvobozeny. 

Osoby, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné, jsou 

od povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeny. 

§ 34 Občanský průkaz platí 

 

a) 1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 

12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů 

rukou, 

 

b) 2 roky ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 6 let, 

  

c) 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 

6 let, do dovršení jejích 15 let,  

 

d) 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 

15 let, do dovršení jejích 70 let, nebo 

 

32019R1157 Čl. 4 odst. 1 a 2 1. Doba platnosti průkazů totožnosti je minimálně pět let 

a maximálně deset let.  

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy stanovit dobu 

platnosti:  

a) kratší než pět let u průkazů totožnosti vydaných nezletilým 

osobám; b) ve výjimečných případech kratší než pět let u průkazů 

totožnosti vydaných osobám za zvláštních a omezených okolností, 

kdy je doba jejich platnosti omezena v souladu s unijním nebo 

vnitrostátním právem;  

c) delší než deset let u průkazů totožnosti vydaných osobám 

ve věku 70 let a více. 
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e) 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 

70 let. 

 

§ 41 Biometrické údaje uvedené v nosiči dat lze použít pouze 

pro účely ověření pravosti občanského průkazu a totožnosti 

osoby, jíž je občanský průkaz vydán, při překračování státních 

hranic. Tímto postupem nejsou dotčeny pravomoci orgánů 

jiných členských států Evropské unie nebo orgánů Evropské 

unie. 

 

32019R1157 Čl. 11 odst. 6 Biometrické údaje uchovávané na paměťovém médiu průkazů 

totožnosti a povolení k pobytu jsou používány pouze v souladu 

s unijním a vnitrostátním právem řádně zmocněnými pracovníky 

příslušných vnitrostátních orgánů a agentur Unie pro účely ověření: 

 

a) pravosti průkazu totožnosti nebo povolní k pobytu; 

 

b) totožnosti držitele prostřednictvím přímo dostupných 

porovnatelných prvků v případech, kdy právní předpis stanoví 

povinnost průkaz totožnosti nebo povolení k pobytu předložit. 

§ 42 odst. 1 

písm. a) 

Ministerstvo je kontaktním místem k provádění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157. 

 

32019R1157 Čl. 9 odst. 1 Každý členský stát určí alespoň jeden ústřední orgán jako kontaktní 

místo pro provádění tohoto nařízení. Pokud členský stát určil více 

než jeden ústřední orgán, stanoví, který z těchto orgánů bude 

kontaktním místem pro účely provádění tohoto nařízení. Název 

tohoto orgánu sdělí Komisi a ostatním členským státům. Pokud 

členský stát změní svůj určený orgán, uvědomí o tom Komisi 

a ostatní členské státy. 

§ 42 odst. 1 

písm. b) 

Ministerstvo spolupracuje v případě potřeby s informačními 

a asistenčními službami na úrovni Evropské unie. 

32019R1157 Čl. 9 odst. 2 Členské státy zajistí, aby si kontaktní místa byla vědoma existence 

příslušných informačních a asistenčních služeb na úrovni Unie, 

mimo jiné v rámci jednotné digitální brány zřízené nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724, a dokázala s nimi 

spolupracovat. 

§ 42 odst. 1 

písm. c)  

Ministerstvo vede seznam orgánů, které mají přístup 

k biometrickým údajům uvedeným v nosiči dat, a předkládá 

každoročně tento seznam Evropské komisi. 

 

32019R1157 Čl. 11 odst. 7 Členské státy vedou seznam příslušných orgánů, které mají přístup 

k biometrickým údajům uloženým na paměťovém médiu uvedeném 

v čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, a každoročně jej předkládají Komisi. 

Komise zveřejňuje souhrn těchto vnitrostátních seznamů 

na internetu. 

§ 59 odst. 3 Údaj podle § 58 odst. 4 písm. c) se v evidenci občanských 

průkazů vede výlučně po dobu od jeho pořízení do doby 

převzetí občanského průkazu žadatelem o vydání občanského 

průkazu, nejpozději však do uplynutí 90 dnů ode dne vydání 

občanského průkazu. 

 

32019R1157 Čl. 10 odst. 3 Pokud to není nutné pro zpracovávání údajů v souladu s právními 

předpisy Unie a členských států, biometrické identifikátory 

uchovávané pro účely personalizace průkazů totožnosti nebo 

povolení k pobytu by měly být uchovávány vysoce zabezpečeným 

způsobem a pouze do dne převzetí dokladu, nejdéle však do 90 dnů 

ode dne vydání dokladu. Po uplynutí této lhůty musí být 

biometrické identifikátory okamžitě vymazány nebo zničeny. 

§ 73 písm. i) Ministerstvo stanoví vyhláškou  

 

i) technické podmínky a postup při pořízení a zpracování 

biometrických údajů. 

 

32019R1157 Čl. 10 odst. 1 Biometrické identifikátory jsou odebírány výlučně kvalifikovanými 

a řádně zmocněnými pracovníky, které určí orgány příslušné 

pro vydávání průkazů totožnosti nebo pobytových karet, za účelem 

jejich uložení na vysoce zabezpečeném paměťovém médiu podle 

čl. 3 odst. 5 v případě průkazů totožnosti a čl. 7 odst. 1 v případě 
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pobytových karet. Odchylně od první věty smějí být otisky prstů 

odebírány výlučně kvalifikovanými a řádně zmocněnými 

pracovníky těchto orgánů, s výjimkou případů, kdy byla žádost 

podána diplomatickému nebo konzulárnímu úřadu členského státu. 

V zájmu zajištění shody biometrických identifikátorů s totožností 

žadatele se žadatel dostaví alespoň jednou během procesu vydávání 

každého dokladu osobně. 

§ 74 odst. 1 Občanský průkaz vydaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona zůstává v platnosti po dobu v něm uvedenou, 

s výjimkou občanského průkazu vydaného do 30. června 2000, 

který pozbývá platnosti dnem 2. srpna 2026. 

 

32019R1157 Čl. 5 odst. 1 a 2 1. Průkazy totožnosti, které nesplňují požadavky stanovené 

v článku 3, pozbývají platnosti dnem skončení jejich platnosti nebo 

po 3. srpnu 2031, podle toho, co nastane dříve.  

2. Odchylně od odstavce 1:  

a) průkazy totožnosti, které nesplňují minimální bezpečnostní 

normy stanovené v části 2 dokumentu ICAO 9303 nebo které 

neobsahují funkční strojově čitelnou zónu ve smyslu odstavce 3, 

pozbývají platnosti dnem skončení jejich platnosti nebo po 3. srpnu 

2026, podle toho, co nastane dříve;  

b) průkazy totožnosti osob, které ke dni 2. srpna 2021 dosáhly věku 

70 let, pozbývají platnosti dnem skončení jejich platnosti, pokud 

splňují minimální bezpečnostní normy stanovené v části 2 

dokumentu ICAO 9303 a mají funkční strojově čitelnou zónu 

ve smyslu odstavce 3. 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32019R1157 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 

o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu 

vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své 

právo volného pohybu. 
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