
V. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: Zákon o občanských průkazech 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo vnitra 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

2. srpna 2021, s výjimkou některých ustanovení, 

která nabydou účinnosti dnem 1. července 2021, 

1. února 2022, 2. srpna 2023 nebo 1. ledna 2025 

Implementace práva EU: Ano; (adaptační právní předpis): 

- termín stanovený pro implementaci: 08.2021  

- jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano 

2. Cíl návrhu zákona  

Přehodnocení a zefektivnění stávajících procesů na základě poznatků z aplikační praxe, snížení 

administrativní a časové zátěže kladené na občany a na orgány vykonávající přenesenou působnost 

v souvislosti s vydáváním občanských průkazů a v neposlední řadě adaptace českého právního 

řádu na 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. Cílem je též 

reagovat na potřebu zajištění rozvoje e-governmentu, tedy na nutnost zajistit co nejširší dostupnost 

prostředku pro elektronickou identifikaci a autentizaci vzájemně uznatelného podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení 

směrnice 1999/93/ES. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

V souvislosti s přijetím návrhu zákona jsou očekávány dopady na státní rozpočet zejména 

v souvislosti s novým vzorem občanského průkazu, jehož součástí bude kromě elektronického 

kontaktního čipu rovněž bezkontaktní paměťové médium obsahující biometrické údaje, povýšením 

některých stávajících pracovišť o funkcionalitu pořizování biometrických údajů na jednotlivých 

obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřadech městských částí 

určené Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad“), dále se předpokládá nákup 240 ks 

nových výjezdových pracovišť. Další náklady tvoří zajištění datového připojení pracovišť k síti 

Ministerstva vnitra (GSM), úprava infrastruktury (zejména centrálního systému), aplikačního 

a programového vybavení a náklady věcně související. Vzhledem k rozšíření působnosti na 

zastupitelské úřady, vzniknou též náklady na úpravu pracovišť umístěných na zastupitelských 

úřadech, které však půjdou z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Finanční dopady na straně 

Ministerstva zahraničních věcí nelze v současné době vyčíslit, budou vyčísleny na základě 
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pozdějších jednání a z nich vzešlých výstupů. 

Jedná se tedy výhradně o náklady, které je třeba vynaložit v souvislosti s technickým 

zabezpečením výkonu přenesené působnosti na úseku občanských průkazů. Za období srpen 2021 

až prosinec 2025 se předpokládá celkové maximální navýšení dosavadní smlouvy o 706 941 917 

Kč vč. DPH (cca 707 mil. Kč).  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Z důvodu zajištění vysokého stupně důvěry a zabezpečení dokladů v návaznosti na pořizování 

jednoho z biometrických údajů, kterým je zobrazení obličeje, již nebude možné využít služeb 

fotografů ve smyslu přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účely pořízení digitální fotografie a jejího následného zaslání 

Ministerstvu vnitra prostřednictvím datové schránky spolu s údaji podle § 4 odst. 2 zákona 

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto pohledu dojde 

k zániku trhu v této oblasti, nicméně od roku 2006 se fotografie od fotografů nepořizují ani na 

úseku cestovních dokladů.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano  

Na pověřených úřadech dojde k rozšíření dosavadních pracovišť pro vydávání občanských 

průkazů o funkcionalitu umožňující pořízení biometrických údajů. Rozsahem se jedná zhruba 

o jednu čtvrtinu všech pracovišť, která doposud nejsou schopna zpracovat žádost o doklad 

obsahující biometrické údaje. Dále dojde k rozšíření funkcionalit na pracovištích, která si obce 

zakoupila, či pronajala nad rámec pracovišť dodaných ministerstvem vnitra (tzv. UNO). Na 

pověřené úřady (kromě zastupitelských) tak v souvislosti s transformací pracovišť nedopadnou 

žádné přímé náklady. Globálně (front a back office) se v důsledku přijetí navrhované úpravy 

předpokládá nižší zatížení pověřených úřadů, avšak konkrétně na pracovištích front office může 

dojít v souvislosti s prodloužením doby zpracování žádosti o vydání občanského průkazu, které 

bude nově zahrnovat pořizování biometrických údajů, k drobnému prodloužení doby zpracování 

žádosti, což může vyústit v nárazově vyšší vytížení těchto pracovišť na jednotlivých pověřených 

úřadech, které by mělo být řešitelné opatřeními na straně úřadu – např. prodloužením provozní 

doby pracoviště. Pověřené úřady již nebudou zakládat nové žádosti o vydání občanského průkazu 

do manuální evidence žádostí o vydání občanského průkazu a zabývat se úkony s tím spojenými, 

což představuje postupnou časovou úsporu na straně back office (dosavadní žádosti budou vedeny 

a vyřazovány podle stávajících předpisů). Dále by mělo dojít ke zjednodušení administrativy 

v souvislosti s výjezdy za občany, k odstranění vydávání volebních občanských průkazů, 

k rozšíření možnosti ohlásit ztrátu či odcizení občanského průkazu elektronicky prostřednictvím 

aplikace nebo si například prostřednictvím aplikace požádat o poskytnutí údajů vedených ke své 

osobě v evidenci občanských průkazů. Žádosti (elektronické) z pověřených zastupitelských úřadů 

budou před zadáním do výroby kontrolovány (ca 3,22 minuty) na pověřeném úřadě podle adresy 

trvalého pobytu žadatele, nicméně toto zatížení při odhadovaném počtu až 10.000 ks žádostí ročně 

podaných na zastupitelských úřadech je minimální. Současně bude zrušena působnost matričních 

úřadů na úseku občanských průkazů z důvodu nižší míry využití jimi poskytovaných služeb 

ze strany občanů. V souvislosti s návrhem změn v Položce 8 sazebníku správních poplatků budou 

mít pověřené úřady navýšené příjmy z výběru správních poplatků, neboť některé správní poplatky 
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budou navýšeny. 

3.5 Sociální dopady: Ne  

       

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

   

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

       

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

      

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ano 

Navrhovaná právní úprava jako celek nevybočuje z rámce obvyklých principů obdobných 

právních úprav, využívá stávajících konceptů a procesů, které již v právním řádu České republiky 

existují, které se osvědčily a u nichž je míra korupčních rizik v přijatelných mezích. Návrh zákona 

rozšiřuje kompetence orgánů veřejné zprávy pouze v míře nezbytně nutné pro plnění úkolů 

na úseku občanských průkazů. V porovnání se stávající právní úpravou nepřináší zvýšení 

korupčních rizik.  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

Uvedení biometrických údajů v občanském průkazu snižuje riziko jeho zneužívání a naopak 

zvyšuje vnitřní bezpečnost státu v důsledku posílení zabezpečení dokladu. Harmonizace 

minimálních pravidel pro zabezpečení průkazů totožnosti je zásadním aspektem k usnadnění 

výkonu práva volného pohybu a ke zvýšení bezpečnosti v rámci České republiky a Evropské unie, 

včetně jejich hranic. Realizace záměru by napomohla účinnějšímu boji proti podvodům s průkazy 

totožnosti a jejich padělání. Občanský průkaz by pak bylo, vzhledem k obsaženým biometrickým 

údajům, nadále možné využít při realizaci práva na volný pohyb, které je podmíněno možností 

ověření totožnosti osoby, jíž je občanský průkaz vydán, bez jakýchkoliv pochybností. 
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1 DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

1.1 Název 

Návrh zákona o občanských průkazech. 

1.2 Definice problému 

Od 2. srpna 2021 bude použitelné 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, které je třeba implementovat do právního řádu České 

republiky. S ohledem na uvedené nařízení a na základě zkušeností z aplikační praxe a podnětů 

nejen ze strany orgánů vykonávajících přenesenou působnost v souvislosti s vydáváním 

občanských průkazů, ale i občanů, bylo nutné zhodnotit některé probíhající procesy 

a problematické okruhy na úseku občanských průkazů.  

Od občanů se nejčastěji objevovaly podněty na umožnění podání žádosti o občanský 

průkaz a převzetí vyhotoveného občanského průkazu prostřednictvím zastupitelského úřadu. 

Jako argument této úpravy bylo užíváno zejména přirovnání k procesu vydání cestovního 

pasu, neboť cestovní pasy je již v současné době možné na zastupitelských úřadech běžně 

vyřídit. Dotazy k této úpravě byly zejména telefonické, ale také e-mailové, ústní 

prostřednictvím pracoviště Ministerstva vnitra pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených 

lhůtách (dále jen „pracoviště Ministerstva vnitra“), případně i zprostředkované od obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností (celkově lze odhadnout počet na cca 50 dotazů ročně). 

Dále řada občanů, zejména těch pečujících o dítě mladší 15 let, které jim bylo svěřeno do 

péče na základě rozhodnutí soudu, projevila zájem o zjednodušení procesu podání žádosti 

o občanský průkaz odstraněním povinnosti prokazování souhlasu zákonného zástupce 

s vydáním občanského průkazu a s obdobným názorem se bylo možné setkat i ze strany 

některých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Proces vydání občanského průkazu se 

značně prodlouží v případě, kdy je pořízení podpisu zákonného zástupce do žádosti 

o občanský průkaz spojeno s překážkou těžko překonatelnou (např. není známo místo pobytu 

zákonného zástupce, zákonný zástupce se nachází v trestu odnětí svobody atd.). S tímto 

názorem jsme se setkali téměř u každého občana, který vyřizoval žádost o občanský průkaz 

prostřednictvím pracoviště Ministerstva vnitra pro dítě, které mu bylo svěřeno do péče 

rozhodnutím soudu. Současně byly podněty k této úpravě získány z telefonických a e-

mailových dotazů. Další častý podnět ze strany občanů směřoval k žádosti o ponechání 

občanského průkazu nebo i cestovního pasu jako upomínkového předmětu. Protože tento 

požadavek nepředstavuje problém v procesu vydávání občanských průkazů, nebyla shledána 

závažná překážka v nemožnosti vyhovět tomuto přání řady občanů, stejně tak jako žádosti 

o poskytnutí fotografie zemřelé osoby osobám blízkým, se kterou se na Ministerstvo vnitra 

občané obracejí, a to zejména v souvislosti s konáním pohřbu a užití fotografie pro tento účel 

(cca 10 lidí za rok 2019). Občané dále projevovali značnou nelibost ohledně postupu při 

ohlášení ztráty svého občanského průkazu v případě, že k ní došlo mimo pracovní dny 

v týdnu, případně i mimo pracovní hodiny úřadů. Podle dosavadní právní úpravy mohou 

občané ohlásit ztrátu svého občanského průkazu na území České republiky pouze obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. Tyto úřady mají však pouze 

omezené úřední hodiny pro veřejnost a standardně nefungují v době svátků a víkendů, občané 

jsou v této souvislosti nuceni buď lhát a na Policii České republiky ohlásit místo ztráty 

občanského průkazu jeho odcizení (Policie České republiky je oprávněna pouze k přijetí 
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oznámení odcizení občanského průkazu), nebo vyčkávat s ohlášením ztráty dokladu až do 

doby, než budou mít úřady otevřeno, a riskovat tak možnost zneužití dokladu. Dotazy k této 

problematice byly zejména telefonické, ústní, ale i písemné a jejich množství lze odhadnout 

na cca 50 za rok. K četným dotazům ze strany občanů lze přiřadit i dotazy na převzetí 

občanského průkazu jinou osobou na základě plné moci. Občané již této možnosti mohou 

využívat na úseku cestovních dokladů a chtějí obdobnou možnost i v případě občanského 

průkazu. Tyto dotazy jsou zejména telefonické a často souvisí s předáním občanského 

průkazu vydávaného ve zkrácené lhůtě do 24 hodin, kdy občané za účelem převzetí 

občanského průkazu musí cestovat do Prahy, aby si mohli vyzvednout občanský průkaz na 

pracovišti Ministerstva vnitra. Pověřené úřady upozorňují na značnou problematičnost 

související s vedením manuální evidence, a to zejména s vyřazováním žádostí po uplynutí 

skartační lhůty. Jedná se o časově velmi náročnou činnost, která představuje velkou 

administrativní zátěž pro pověřené úřady. Taktéž v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti 

Ministerstva vnitra na pověřených úřadech byla zjištěna značná pochybení v této oblasti. 

Rovněž v rámci metodických dnů, které Ministerstvo vnitra pravidelně pořádá pro krajské 

úřady, se nezřídka objevují dotazy k tomuto tématu. Za problematickou oblast pro pověřené 

úřady lze také označit zápis údaje o získaném akademickém titulu, stavovském označení, 

jiném titulu absolventa vysoké školy, zápisu označení absolventa vyšší odborné školy 

a o zápisu označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) a zápis vědecké hodnosti 

občana do občanského průkazu. Pověřené úřady upozorňují na výraznou nepřehlednost, 

zejména jedná-li se o zahraniční vysokoškolské tituly. Některé tituly, které byly získány 

studiem na zahraniční vysoké škole, jsou uznávány automaticky na základě bilaterálních 

dohod o uznání dokladů o vzdělání a dokladů o titulech se zeměmi, v nichž je zahraniční 

vysoká škola, která doklad o vzdělání vydala, zřízena a uznána. U některých titulů je nutné, 

aby byl pro jejich uznání podstoupen proces uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, 

a některé tituly se neuznávají, neboť nejsou považovány za rovnocenné s tituly získanými 

v České republice. Ministerstvo vnitra vede číselník všech titulů a vědeckých hodností 

zapisovaných do občanského průkazu, který má v současné době více než 300 položek. Tento 

číselník je tvořen převážně tituly získanými na základě studia na zahraničních vysokých 

školách a neustále dochází k jeho rozšiřování. Podněty od obecních úřadů k této problematice 

jsou zejména telefonické a písemné, případně se ozývají sami občané se stížností k chybnému 

zápisu údaje o titulu nebo jeho nezapsání. Posledním z významnějších problémů, na který je 

ze strany pověřených úřadů upozorňováno, je problematika přestupků upravená současnou 

právní úpravou. Cílem kritiky je zejména duplicita některých přestupků na úseku občanských 

průkazů, která byla uplatněna jak v zaslaných podnětech k připravované nové právní úpravě, 

tak bývá i součástí dotazů uplatněných krajskými úřady vůči Ministerstvu vnitra v rámci 

metodických dnů.   

 K problémům, které byly zjištěny z praxe, patří například současné oddělování rohů 

občanských průkazů, ve kterých došlo ke změně údaje, a vydávání potvrzení, v němž je 

uvedena změna údaje v občanském průkazu. Tato vydávaná potvrzení, ať už se jedná 

o potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do 

občanského průkazu, nemají stanovenou dobu konce platnosti a dosavadní zákon 

o občanských průkazech nemá se změnou údaje v občanském průkazu stanoven automatický 

konec platnosti osobního dokladu. Proto nastávají situace, že občané tyto občanské průkazy 

používají (i několik let) až do chvíle než nastane některá z událostí, která znamená ukončení 

platnosti občanského průkazu (nejčastěji uplynutí doby platnosti vyznačené v občanském 

průkazu), současně často dochází ke ztrátám vydaných potvrzení a používání pouze 

občanského průkazu s oddělením rohem, proto je považováno za nutné upřesnit právní úpravu 

v této oblasti. K platnosti občanských průkazů se váže také další problém, a to plošné 
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vydávání občanského průkazu občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let. Nezřídka tak 

nastávají situace, že občanský průkaz je vydán občanovi téměř po narození a podoba občana 

v občanském průkazu odpovídá jeho skutečné podobě jen na relativně krátký čas, ale 

občanský průkaz je využíván po celou dobu platnosti 5 let. Výměna občanského průkazu 

z důvodu změny podoby podle stávající právní úpravy vyžaduje, aby např. sám zákonný 

zástupce zvážil změnu občanského průkazu a dostavil se na příslušný úřad za účelem výměny 

občanského průkazu. Stává se tak, že podoba dítěte (tj. osoby mladší 15 let), kterou občanský 

průkaz obsahuje, již neodpovídá skutečnosti, přesto je občanský průkaz využíván 

k prokazování totožnosti po dobu platnosti uvedené v dokladu. Tyto informace jsou získávány 

jak od pověřených úřadů, tak i z pracoviště Ministerstva vnitra a vlastního výkonu přenesené 

působnosti v oblasti vydávání osobních dokladů.   

 Kromě výše uvedených problémů bylo nezbytné v souvislosti s nařízením 

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, se zaměřit i na 

tyto problematické oblasti 

  vedení biometrických údajů v občanských průkazech, 

 vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, 

  úprava množství platných vzorů občanských průkazů v oběhu,  

  zvážení vydávání občanských průkazů, které obsahují menší množství 

zabezpečovacích prvků, a tím jsou snadněji zneužitelné,  

 

Financování nákladů pověřených úřadů na vydávání občanských průkazů je prováděno 

prostřednictvím příspěvku Ministerstva vnitra na výkon státní správy v přenesené působnosti, 

jehož výše je určena na základě žádosti pověřeného úřadu podle místa podání žádosti 

o vydání občanského průkazu. Žádosti o občanské průkazy vydávané do 5 pracovních dnů, do 

24 hodin a občanské průkazy bez strojově čitelných údajů nejsou předmětem tohoto 

příspěvku. Za rok 2018 tento příspěvek činil 115 Kč (vyplacen 2020) a za rok 2019 činí 139 

Kč (bude vyplacen v roce 2021). Ministerstvo vnitra dále neeviduje způsob využití tohoto 

příspěvku z hlediska účelnosti jeho využití a nedisponuje tak detailními informacemi např. 

o počtech zaměstnanců vykonávajících na pověřených úřadech agendu občanských průkazů, 

případně o velikosti prostor využívaných k výkonu této agendy.  

Efektivitu vynaložení finančních prostředků Ministerstvo vnitra sleduje nepřímou 

metodou, a to prostřednictvím využití kabin pro pořizování žádostí vzhledem k počtu 

zpracovaných žádostí. Vytíženost pracovišť pro příjem žádostí o vydání občanského průkazu 

se v roce 2019 pohybovala v krajích Hlavní město Praha – 45,58%, Středočeský kraj – 43,6%, 

Jihočeský kraj – 29,94%, Plzeňský kraj – 32,16%, Karlovarský kraj – 36,83%, Ústecký kraj – 

48%, Liberecký kraj – 24,82%, Královéhradecký kraj – 32,86%, Pardubický kraj – 32,28%, 

Kraj Vysočina – 26,57%, Jihomoravský kraj – 41,1%, Olomoucký kraj – 38,77%, 

Moravskoslezský kraj – 35,34%, Zlínský kraj – 34,12%, vzhledem k 30 úředním hodinám.  

V roce 2019 bylo podáno 1 093 595 žádostí o vydání občanského průkazu a 635 707 

žádostí o vydání cestovního pasu. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Současnou právní úpravu v oblasti občanských průkazů představuje zákon 

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, který v původním 
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znění nabyl účinnosti 1. července 2000. Povinnost mít vydán občanský průkaz byla 

do československého právního řádu zavedena v roce 1953 vládním nařízením č. 63/1953 Sb., 

o občanských průkazech, které bylo zrušeno přijetím zákona č. 75/1957 Sb., o občanských 

průkazech. Na základě této právní úpravy byly k vydávání občanských průkazů jakožto 

veřejné listiny oprávněny orgány Veřejné bezpečnosti (později orgány Policie České 

republiky (dále jen „policie“). Do roku 1993 byly vydávány občanské průkazy typu knížka, 

do nichž mohly být činěny zápisy i jinými oprávněnými orgány – například matrikami, 

místními obecními úřady atd. Od roku 1993 byly vydávány občanské průkazy ve formě 

laminované karty, do kterých již nebylo možné dodatečně činit žádné záznamy. Od této doby 

vedla jakákoliv změna skutečností zapsaných do občanského průkazu k povinnosti požádat 

o vydání nového občanského průkazu.  

Vedení agendy občanských průkazů orgány policie bylo shledáno jako neúčelné, 

a proto vláda přijala dne 25. října 1995 usnesení č. 594, kterým byl představen záměr převést 

některé správní činnosti včetně evidence obyvatel, matrik a agendy občanských průkazů 

a cestovních dokladů z útvarů policie na okresní úřady. Toto usnesení dalo podnět k přípravě 

a schválení nových právních předpisů. Jeden z těchto předpisů představuje stávající zákon 

č. 328/1999 Sb. 

Po nabytí účinnosti zákona č. 328/1999 Sb. v roce 2000 došlo k převodu agendy 

vydávání občanských průkazů z policie na okresní úřady a bylo zahájeno vydávání 

občanských průkazů se strojově čitelnými údaji. K 31. prosinci 2018 pozbyly platnosti 

občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do 31. prosince 2003, s výjimkou 

občanských průkazů typu knížka vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936 

s neomezenou dobou platnosti. V současnosti je těchto občanských průkazů evidováno 

cca 20 000 kusů. V návaznosti na vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji, 

jejichž účelem byla mimo jiné i snaha posílit zabezpečení občanských průkazů, je nutná, až 

na výjimky, osobní účast občana při podání žádosti o vydání občanského průkazu, ale rovněž 

i při jeho následném převzetí. Podle stávajícího zákona je občan povinen požádat o vydání 

nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů mj. po skončení platnosti občanského 

průkazu nebo z důvodu změny údajů zapsaných v občanském průkazu. Platnost občanského 

průkazu skončí zejména uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením ztráty, odcizení nebo 

zničení občanského průkazu. Při podání žádosti o vydání nového občanského průkazu se 

občanu vydá namísto neplatného občanského průkazu potvrzení o občanském průkazu, které 

však není veřejnou listinou a nelze ho považovat za doklad rovnocenný s občanským 

průkazem. Po dobu vyřizování žádosti o vydání nového občanského průkazu nemá občan 

povinnost mít vydán občanský průkaz. Dojde-li u občana ke změně skutečností obsažených 

v občanském průkazu, oddělí se jeho příslušná část (tzv. se „odstřihne“ příslušný roh) 

a občanovi se vydá potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. 

V případě, že se jedná o změnu adresy místa trvalého pobytu, disponuje občan potvrzením 

o změně místa trvalého pobytu. Občan se po dobu, než je mu vyhotoven nový občanský 

průkaz, prokazuje občanským průkazem s odděleným rohem společně s příslušným 

potvrzením. S tiskem, distribucí a evidencí prázdných formulářů potvrzení o občanském 

průkazu je spojena administrativní zátěž a vzhledem k tomu, že potvrzení o občanském 

průkazu nelze považovat za veřejnou listinu, nejeví se jeho další zachování jako efektivní.  

Od doby nabytí účinnosti zákona byla přijata řada dílčích novelizací souvisejících 

např. s převedením působnosti na úseku občanských průkazů z okresních úřadů (76) 

na obecní úřady obce s rozšířenou působností (227) ‒ (205 obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností a 22 úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy), 

s využíváním informačních systémů veřejné správy, skončením platnosti většiny vzorů 
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občanských průkazů, zavedením nového vzoru občanského průkazu obsahujícího kontaktní 

elektronický čip atd. Některé novely zákona byly přijaty z důvodu přiblížení veřejné správy 

občanovi – např. možnost využití digitalizované podoby občana vedené v evidenci 

občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů nejvýše 1 rok 

od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, možnost využití fotografie pořízené 

u profesionálního fotografa, zrušení místní příslušnosti k podání žádosti o vydání občanského 

průkazu a k převzetí občanského průkazu, informování občana o vyhotoveném občanském 

průkazu prostřednictvím elektronické pošty nebo krátké textové zprávy, vydávání občanských 

průkazů na žádost i občanům mladším 15 let apod. Poslední novelou bylo s účinností od 

1. července 2018 umožněno vydávání občanských průkazů ve zkrácené lhůtě do 24 hodin 

v pracovním dnu nebo do 5 pracovních dnů, avšak za cenu vyššího správního poplatku.  

Původní záměr umožnit elektronickou identifikaci prostřednictvím občanského 

průkazu byl do značné míry naplněn zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, 

účinným od 1. července 2018, který do právního řádu České republiky implementoval 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Občanský průkaz se strojově čitelnou 

zónou a s kontaktním elektronickým čipem lze, za předpokladu aktivace elektronické funkce, 

použít pro ověření totožnosti prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci1). 

Od. 1 července 2018 je vydáván pouze tento typ strojově čitelného občanského průkazu, který 

je vydáván občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let, občanům starším 15 let s dobou 

platnosti 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti 35 let. Dále je vydáván občanský 

průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1, 3 a 6 měsíců, a to pouze 

ze zákonem stanovených důvodů. Povinnost mít vydán občanský průkaz dopadá na každého 

občana staršího 15 let, který má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz 

může mít i občan s omezenou svéprávností, občan mladší 15 let, občan bez trvalého pobytu 

na území České republiky nebo občan bezprostředně po nabytí státního občanství České 

republiky. Dne 12. července 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, které klade na průkaz totožnosti 

další nároky ‒ zejména stanovuje povinné zavedení biometrických údajů osoby, jíž je 

občanský průkaz vydán, do občanského průkazu (tj. zobrazení obličeje a dva otisky prstů 

rukou) a upravuje postupné vyřazování průkazů totožnosti neobsahujících strojově čitelné 

údaje. Po nabytí účinnosti uvedeného nařízení se již nebudou moci vydávat občanské průkazy 

podle vzoru platného v současné podobě. Vzhledem k výše uvedenému je tudíž nezbytné 

provést zásadní změny právní úpravy na úseku občanských průkazů. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Subjekty, na které budou mít zvažované varianty dopad, jsou především státní občané 

České republiky, kteří mají povinnost mít vydán občanský průkaz (tj. občané starší 15 let, 

kteří jsou svéprávní a mají trvalý pobyt  na území České republiky). Dalšími dotčenými 

subjekty jsou občané, kterým lze občanský průkaz vydat na dobrovolné bázi (tj. občané 

mladší 15 let, občané omezení ve správnosti nebo občané, kteří nemají trvalý pobyt na území 

České republiky, a jde-li o vydání dočasného občanského průkazu, rovněž občané, kteří 

nabyli státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením). Z hlediska působnosti 

orgánů veřejné moci na úseku občanských průkazů jsou dotčenými subjekty také Ministerstvo 

                                                 
1) § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. 
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vnitra, pověřené úřady, pověřené zastupitelské úřady, policie a Správa základních registrů, 

pokud jde o záležitosti související s vydáváním občanských průkazů. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem je dosažení souladu vnitrostátní právní úpravy s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, přehodnocení a zefektivnění probíhajících procesů 

na úseku občanských průkazů a současné snížení administrativní a časové zátěže kladené 

na občany a orgány vykonávající přenesenou působnost v souvislosti s vydáváním 

občanských průkazů. 

Vydávajícími orgány by nadále měly zůstat pověřené úřady a Ministerstvo vnitra. 

Vyjma stávajících vydávajících orgánů bude možné podat žádost o vydání občanského 

průkazu také pověřenému zastupitelskému úřadu, u něhož bude možné i následné převzetí 

občanského průkazu. Nynější působnost na úseku občanských průkazů bude odňata matričním 

úřadům. Další navýšení počtu vydávajících orgánů není účelné, neboť by docházelo 

ke snížení intenzity kontrol výkonu přenesené působnosti a současně ke zvýšení nákladů 

na její výkon.  

V souvislosti se zajištěním souladu vnitrostátní právní úpravy s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 se bude nutné vypořádat s požadavky stanovenými 

na zabezpečení průkazu totožnosti. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 

mimo jiné stanoví jednotná minimální pravidla pro bezpečnostní prvky identifikačních 

dokladů občanů Evropské unie. Uvedené nařízení se vztahuje na průkazy totožnosti vydávané 

s dobou platnosti delší než šest měsíců, přičemž tyto průkazy totožnosti musí povinně 

splňovat minimální standardy Mezinárodní organizace pro civilní letectví, tj. musí být 

vyhotovovány ve formátu ID-1 a obsahovat strojově čitelnou zónu. Tyto bezpečnostní normy 

jsou stanoveny dokumentem ICAO 9303 (sedmé vydání, 2015). Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 zavádí do průkazů totožnosti biometrické údaje 

(tj. zobrazení obličeje a dva otisky prstů rukou) uložené na vysoce zabezpečeném 

bezkontaktním paměťovém médiu, které musí mít dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit 

integritu, pravost a důvěrnost údajů. Občanský průkaz tak bude obsahovat strojově čitelnou 

zónu, 2D kód a další dva nosiče dat, z nichž jedním bude kontaktní elektronický čip, druhým 

pak bezkontaktní paměťové médium s biometrickými údaji občana, jemuž je občanský průkaz 

vydán. Na přední straně občanského průkazu bude v souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 uveden kód země tvořený dvěma písmeny 

vydávajícího členského státu, který bude vytištěn inverzně na modrém obdélníku v kruhu 

tvořeném dvanácti žlutými hvězdami. 

Přijaté řešení zachová možnost užití občanského průkazu jako cestovního dokladu. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Z legislativně-technického hlediska by neprovedení legislativních změn stávající 

právní úpravy na úseku občanských průkazů vedlo k zachování nedostatků, které vyplývají 

z aplikační praxe. Některé instituty nejsou ve stávajícím zákoně vůbec upraveny 

(např. biometrické údaje, převzetí občanského průkazu zmocněncem z důvodu zvláštního 

zřetele hodného na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, 

poskytování digitálního zpracování podoby osoby, jíž byl vydán občanský průkaz, po její 

smrti osobám blízkým). Vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1157 je právním aktem Evropské unie, který je závazný v celém rozsahu a přímo 

použitelný ve všech členských státech, bude na jeho základě nezbytné upravit vnitrostátní 
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právní úpravu, a to tak, aby bylo uvedené nařízení aplikovatelné na území České republiky 

v okamžiku, kdy nabyde účinnosti jako právní předpis Evropské unie, tj. 2. srpna 2021. 

Negativním aspektem zavedení občanských průkazů obsahujících nosič dat, v němž 

jsou uvedeny biometrické údaje, je skutečnost, že vedle cestovního pasu s územní platností 

ve všech státech světa, který již požadované biometrické údaje obsahuje, de facto vznikne 

další cestovní doklad s biometrickými údaji, avšak s omezenou územní působností. V případě 

zachování povinnosti mít vydán občanský průkaz bude navíc pořízení biometrických údajů 

za účelem personifikace občanského průkazu (na rozdíl od cestovního pasu) pro občany 

povinné. Riziko této varianty tak spočívá v odhadu, jak bude veřejnost vnímat zátěž 

v souvislosti s pořízením biometrických údajů. Formát občanského průkazu (karta) naopak 

může veřejnost pro účely cestování vnímat praktičtěji než formát cestovního pasu (knížka). 

1.7 Předběžná konzultace 

V lednu 2018 byly krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností požádány 

Ministerstvem vnitra o zaslání svých námětů k záměru připravovaného návrhu zákona 

o občanských průkazech. Po jejich vyhodnocení bylo zjištěno, že stěžejní problém se týká 

opatrovníků, neboť bylo opakovaně ze strany úřadů navrhováno zavedení povinného zápisu 

opatrovnictví do občanského průkazu. Dalšími návrhy změn byla mj. úprava skutkových 

podstat přestupků, elektronizace žádosti o vydání občanského průkazu, změny v příslušnosti 

a možnost do občanského průkazu volitelně zapisovat některé další údaje (rodné příjmení, 

děti, partnery). V této době však nebyl Ministerstvu vnitra znám záměr orgánů Evropské unie 

týkající se přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, uvedené nařízení 

tudíž nebylo ani předmětem předběžné konzultace. S útvary Ministerstva vnitra byl 

předmětný materiál projednán v rámci vnitrorezortního připomínkového řízení.  

2 NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

V rámci návrhu variant řešení předkladatel zvažoval míru naplnění cílů stanovených  

v kapitole 1.5.  

2.1 Návrh možných legislativně-technických řešení  

Varianta nulová 

Nulová varianta ponechává stávající stav beze změny. Žádná legislativní opatření 

nebudou přijata ani nedojde k adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1157. Vnitrostátní právní úprava by tak byla v rozporu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 a občanský průkaz by již nebylo možné použít jako 

cestovní doklad v rámci Evropské unie. Nulová varianta rovněž nezohledňuje žádný z cílů 

stanovených v kapitole 1.5. 

Vzhledem k tomu, že při hodnocení nákladů a přínosů se vychází ze současného stavu, 

lze konstatovat, že nezajištění realizace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1157 do vnitrostátního práva nepřichází, s ohledem na hrozbu uložení sankce 

za nesplnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z členství v Evropské unii, v úvahu. 

Z uvedených důvodu se k této variantě nadále nepřihlíží.  
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Varianta I – novelizace stávajícího zákona 

Variantu I představuje legislativní opatření v podobě přijetí zákona, kterým se mění 

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

související zákony. Jednalo by se o značně rozsáhlou a komplikovanou novelu stávající právní 

úpravy na úseku občanských průkazů, přičemž lze mít pochybnosti o reálné možnosti naplnit 

požadavek na přehlednost a srozumitelnost právního předpisu.  

Varianta II – nový zákon 

Variantu II představuje přijetí zcela nového zákona o občanských průkazech, kterým 

by došlo ke zrušení stávajícího zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění 

pozdějších předpisů, a kterým by byla komplexně upravena problematika na úseku 

občanských průkazů v návaznosti na množství navrhovaných změn, které vyvstaly z aplikační 

praxe a na požadavky kladené na vnitrostátní právní úpravu nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157. Vzhledem k tomu, že je navrhováno množství zásadních 

změn, které zasahují do širokého spektra činnosti orgánů veřejné moci i do samotných práv 

a povinností občana, bylo by obtížné tyto změny řešit novelou stávajícího zákona. 

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se jeví jako jediné vhodné řešení přijetí zcela 

nového zákona o občanských průkazech. 

2.2 Návrh variant věcného řešení  

V souvislosti s realizací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 

a s přehodnocením a zefektivněním stávajícího stavu na základě poznatků z aplikační praxe 

bylo třeba pro účely výběru nejvhodnější varianty a následného zpracování návrhu zákona 

zhodnotit řadu problematických okruhů, které jsou blíže specifikovány v následující 

podkapitole.  

2.2.1 Identifikace problémů 

Možnost použít občanský průkaz jako cestovní doklad 

Jelikož je tento požadavek navázán na provedení řádné adaptace nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, včetně zavedení biometrických údajů do občanského 

průkazu, lze tento požadavek naplnit pouze tím, že občanský průkaz bude obsahovat nosič 

dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, a dále tím, že bude stanoven vzor občanského 

průkazu, který bude odpovídat požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1157. 

Technické provedení úložného média 

V dosavadním občanském průkazu je již obsaženo jedno úložné médium, ke kterému 

se přistupuje kontaktním způsobem (tj. nosič dat, který je kontaktním elektronickým čipem), 

a je třeba vyřešit otázku, jak za vynaložení co nejnižších nákladů vložit povinné bezkontaktní 

paměťové médium (tj. nosič dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje) do občanského 

průkazu a současně zachovat dosavadní funkci občanského průkazu, která spočívá v možnosti 

jeho užití pro elektronickou identifikaci, eventuálně jako prostředku obsahujícího data 

umožňující čerpat služby eGovernmentu (např. data pro elektronické podepisování). Existují 

tři možnosti řešení – pouhé doplnění bezkontaktního paměťového média (tj. nosiče dat, 
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v němž jsou uvedeny biometrické údaje), vložení nového čipu, který bude rozdělen na část 

kontaktní a bezkontaktní, nebo vložení čipu plně bezkontaktního se dvěma logicky 

oddělenými částmi. Ministerstvo vnitra má v současné době uzavřenu smlouvu na výrobu 

občanských průkazů se Státní tiskárnou cenin, která je rovněž výrobcem povolení k pobytu 

pro cizince, která již obsahují ověřený bezkontaktní čip s biometrickými údaji. Z tohoto 

důvodu je preferováno využití dosavadní infrastruktury. 

Druhy občanských průkazů 

Bylo zvažováno zavedení více druhů občanských průkazů, případně zcela nového 

druhu osobního dokladu. Variantně je tedy možné uvažovat o vydávání pouze jednoho 

občanského průkazu, dvou druhů občanských průkazů (jeden s a druhý bez biometrických 

údajů), nebo o možnosti vydávat další doklad např. na bázi karty sociálního pojištění. 

V této souvislosti byly rovněž přehodnoceny občanské průkazy bez strojově čitelných 

údajů, které jsou podle stávající právní úpravy vydávány pouze z taxativně stanovených 

důvodů s dobou platnosti 1, 3 a 6 měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh zákona 

upravuje, stejně jako stávající zákon, vydávání občanských průkazů ve zkrácené lhůtě do 24 

hodin v pracovním dnu nebo do 5 pracovních dnů, byl občanský průkaz bez strojově čitelných 

údajů vydávaný v souvislosti s výkonem volebního práva shledán jako nadbytečný.  

Povinnost mít vydán občanský průkaz 

Vybraným skupinám státních občanů České republiky je stanovena povinnost mít 

vydán občanský průkaz, početně se jedná o většinu populace. Při přípravě variant byla proto 

zvážena nutnost trvání této povinnosti. Nutno podotknout, že v rámci aplikační praxe v České 

republice se povinnost mít vydán občanský průkaz plně osvědčila. V České republice rovněž 

neexistuje žádný doklad, který by rozsahem údajů nahradil občanský průkaz. 

Zrušení působnosti matričních úřadů 

Podle současné právní úpravy vykonávají matriční úřady působnost zejména 

v souvislosti se změnami údajů uvedených v občanském průkazu, ztrátou či jeho odevzdáním 

(nález, ukončení trvalého pobytu v České republice atd.). Matričních úřadů je podle přílohy 

č. 1 k vyhlášce č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkem 

1274. Pro většinu matričních úřadů se jedná o okrajovou činnost a jimi poskytované služby 

občané využívají v nižší míře. Matričním úřadům zůstane zachována pouze povinnost označit 

vyhláškou stanoveným způsobem občanské průkazy obsahující nesprávný údaj. Z hlediska 

státního rozpočtu se jedná o nákladově neutrální položku, protože matriční úřady nepřijímají 

žádosti o vydání občanského průkazu, tudíž nedostávají odměnu za každou zpracovanou 

žádost2). Náklady jsou tedy kryty z příspěvku na výkon matriční agendy. 

Rozšíření působnosti zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí 

V současné době přijímají zastupitelské úřady České republiky (konkrétně 

diplomatické mise České republiky nebo konzulární úřady České republiky, s výjimkou 

konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem) v zahraničí žádosti 

                                                 
2) https://www.mvcr.cz/clanek/prispevek-na-vykon-statni-spravy-prispevek-na-vykon-statni-spravy.aspx 
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o vydání cestovních pasů. Jelikož stávající cestovní pasy obsahují biometrické údaje, měly by 

být zastupitelské úřady České republiky vybaveny technickým zařízením pro jejich pořízení. 

Nelze sice odhadnout, zda budou občané preferovat podávání žádostí o vydání občanského 

průkazu nebo cestovního pasu, z hlediska způsobu zpracování se však jedná o nepodstatný 

detail. Z pohledu Ministerstva vnitra se tak jedná o nákladově neutrální položku. 

Zavedení plně elektronického zpracování žádosti 

Zásadní zjednodušení procesu příjmu žádosti o vydání občanského průkazu 

představuje plně elektronické zpracování žádosti včetně podpisu žadatele o vydání 

občanského průkazu, který provede na podpisovém tabletu. Žádost bude následně uložena 

pouze v elektronické podobě a nebude nutné ji uchovávat v listinné podobě, jako je tomu 

doposud. Tato položka představuje drobnou úsporu státního rozpočtu v podobě nižšího 

nákladu na papír a tisk u pracoviště Ministerstva vnitra pro vydávání občanských průkazů 

a cestovních dokladů ve zkrácených lhůtách. Z hlediska rozpočtů samosprávných celků se 

změna taktéž projeví úsporou na tisku a na snížení množství kupovaného papíru 

i u jednotlivých pověřených úřadů.   

Zavedení elektronického hlášení ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského 

průkazu 

Ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu bude možné oznamovat 

elektronicky, tj. prostřednictvím datové schránky, na adresu elektronické pošty pověřeného 

úřadu nebo prostřednictvím elektronické aplikace pro ohlašování ztráty, odcizení nebo 

nebezpečí zneužití občanského průkazu. 

Možnost změny bezpečnostního osobního kódu, identifikačního osobního kódu 

a deblokačního osobního kódu prostřednictvím elektronické aplikace 

Identifikační osobní kód a deblokační osobní kód si osoba, jíž je občanský průkaz 

vydán, bude moci změnit prostřednictvím zvláštní elektronické aplikace za použití čtečky 

občanských průkazů bez nutnosti připojení do sítě internet – tyto kódy budou uloženy přímo 

na občanském průkaze. Bezpečnostní osobní kód bude možné změnit za použití čtečky 

občanských průkazů a zvláštní elektronické aplikace připojené do sítě internet – kód bude 

uložen v základním registru obyvatel. Z bezpečnostních důvodů nebude povoleno zasílání 

zapomenutého bezpečnostního osobního kódu, a bude tak nutné navštívit pověřený úřad nebo 

pověřený zastupitelský úřad (stejně jako při zapomenutí dalších dvou kódů). 

Jednoznačné určení povinností týkajících se spisové služby 

Návrh zákona jednoznačně stanoví, že spisová dokumentace se vede pouze u žádostí 

o vydání dočasného občanského průkazu. Dále budou součástí elektronického systému 

spisové služby příslušného původce též rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu. 

Žádosti o vydání občanského průkazu uchovávané v elektronické podobě v evidenci 

občanských průkazů budou, vzhledem k jejich povaze a množství, splňovat pouze základní 

nároky na vedení spisové služby. Náklady spojené s uzpůsobením evidence občanských 

průkazů mají pro účely hodnocení variant stejný dopad do každé z nich. 
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Zrušení možnosti zasílání digitální fotografie pořízené fotografem prostřednictvím 

datové schránky 

V důsledku zavedení biometrických údajů do občanských průkazů je nezbytné, aby se 

občan, kterému má být občanský průkaz vydán, dostavil osobně na příslušný úřad za účelem 

jejich pořízení. Tato položka je z hlediska státního rozpočtu nákladově neutrální. Jelikož je 

přítomnost žadatele o vydání občanského průkazu nutná při podání žádosti o vydání 

občanského průkazu z důvodu pořízení biometrických údajů, není stanoven elektronický 

postup podání žádosti. Čistě elektronické zpracování žádostí o vydání občanského průkazu je 

pak předpokládáno u všech variant, tudíž nemá dopad na hodnocení variant. 

 

Kombinaci výše uvedených parametrů, které nejsou nákladově neutrální (nebo nemají 

pozitivní dopad na veřejné rozpočty) a mají vliv na hodnocení jednotlivých variant, přehledně 

zobrazuje Tabulka č. 1. 

 
Problém 

 

 

Řešení 

OP jako cestovní 

doklad 

Typ úložného 

média 
Druhy dokladů Povinnost mít OP 

1 ano 

bezkontaktní a 

kontaktní čip 

odděleně 

jeden doklad podle 

požadavků Nařízení 
ano 

2 ne 

bezkontaktní a 

kontaktní část 

v jednom čipu 

dva doklady, jeden 

podle požadavků 

Nařízení, druhý 

vnitrostátní bez 

biometrických údajů 

ne 

3  

jeden logicky 

rozdělený 

bezkontaktní čip 

zavedení zcela nového 

druhu vnitrostátního 

dokladu totožnosti 
 

Tabulka č. 1: Stanovené cíle 

Na základě různých řešení jednotlivých problémů lze identifikovat různé kombinace 

celkového řešení. První číslo ve čtyřmístné kombinaci celkového řešení představuje číslo 

řešení problému v prvním sloupci „OP jako cestovní doklad“, druhé číslo v číselné kombinaci 

představuje řešení problému „Typ úložného média“, třetí číslo je řešení problému v třetím 

sloupci „Druhy dokladů“ a čtvrtému číslu je přiřazeno řešení problému „Povinnost mít OP“. 

Pokud se ve čtyřmístné kombinaci vyskytuje písmeno „X“, tak problém z daného sloupce 

nemá vliv na posouzení vhodnosti dané kombinace řešení.    

Již na základě logického uvážení kombinace 2X3X, která předpokládá zároveň 

zavedení zcela nového druhu vnitrostátního dokladu totožnosti, který by však nebylo možné 

použít jako cestovní doklad, není přípustná, a to bez ohledu na řešení problémů „Typ 

úložného media“ a „Povinnost mít OP“, neboť již kombinace těchto řešení nedává smysl. . 

Taktéž kombinace 2XXX, kdy občanský průkaz nebude možné využít jako cestovní doklad, 

budou vždy méně výhodné než kombinace pod 1XXX, které zajistí jak požadavky nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, tak i možnost využití občanského průkazu 

jako cestovního dokladu.  
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Na základě výše uvedených skutečností se nabízí níže uvedené kombinace: 

1111 cestovní doklad 
bezkontaktní a kontaktní 

médium odděleně 

doklad dle požadavků 

Nařízení 
povinný doklad 

1112 cestovní doklad 
bezkontaktní a kontaktní 

médium odděleně 

doklad dle požadavků 

Nařízení 
nepovinný doklad 

1121 cestovní doklad  
bezkontaktní a kontaktní 

médium odděleně 

dva doklady (jeden podle 

požadavků Nařízení, druhý 

vnitrostátní bez 

biometrických údajů) 

povinný doklad 

1122 cestovní doklad 
bezkontaktní a kontaktní 

médium odděleně 

dva doklady (jeden podle 

požadavků Nařízení, druhý 

vnitrostátní bez 

biometrických údajů) 

nepovinný doklad 

1211 cestovní doklad  
bezkontaktní a kontaktní 

v jednom čipu 
doklad podle požadavků 

Nařízení 
povinný doklad 

1212 cestovní doklad  
bezkontaktní a kontaktní 

v jednom čipu 
doklad podle požadavků 

Nařízení 
nepovinný doklad 

1221 cestovní doklad 
bezkontaktní a kontaktní 

v jednom čipu 
dva doklady povinný doklad 

1222 cestovní doklad  
bezkontaktní a kontaktní 

v jednom čipu 
dva doklady nepovinný doklad 

1311 cestovní doklad  
jeden logicky rozdělený 

bezkontaktní čip 
doklad podle požadavků 

Nařízení 
povinný doklad 

1312 cestovní doklad  
jeden logicky rozdělený 

bezkontaktní čip 
doklad podle požadavků 

Nařízení 
nepovinný doklad 

1321 cestovní doklad  
jeden logicky rozdělený 

bezkontaktní čip 
doklad podle požadavků 

Nařízení 
povinný doklad 

1322 cestovní doklad  
jeden logicky rozdělený 

bezkontaktní čip 

dva doklady (jeden podle 

požadavků Nařízení, druhý 

vnitrostátní bez 

biometrických údajů) 

nepovinný doklad 

Tabulka č. 2: Reálné varianty 

Ministerstvo vnitra má s dosavadním výrobcem občanských průkazů se strojově 

čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ‒ Státní tiskárnou cenin – uzavřenu 

smlouvu do konce roku 2025, a to v rámcové výši 6,6 mld. Kč vč. DPH. V důsledku 

legislativních změn již v minulosti došlo k jejímu navýšení o cca 1 mld. Kč vč. DPH. 

Důsledky nyní navrhovaných legislativních změn má Ministerstvo vnitra v úmyslu řešit pouze 

změnou dosavadní smlouvy se Státní tiskárnou cenin. Vypsání nové soutěže na dodavatele by 

mohlo znamenat, že se nestihne do dvou let vydávat občanský průkaz s parametry 

vyhovujícími nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ‒ ať již z procesních 

důvodů vyplývajících z ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, tak z důvodu možného nasazení neosvědčené technologie, kterou 

může být například duální úložné médium. Státní tiskárna cenin nyní dodává rovněž průkazy 

povolení k pobytu cizincům (též ve formátu ID-1), které již biometrické údaje na 

bezkontaktním paměťovém médiu obsahují. Disponuje proto osvědčenou výrobní technologií, 

kterou je možné v relativně krátkém období nasadit. 
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2.2.2 Možné varianty řešení včetně varianty „nulové“ 

 

Na základě posouzení výše uvedených požadavků byly navrhnuty následující varianty 

řešení. 

Varianta 0  

Nulová varianta ponechává platnou právní úpravu beze změny. Vnitrostátní právní 

úprava by však byla v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 

a občanský průkaz by již nebylo možné použít jako cestovní doklad. Nezajištění realizace 

vybraných částí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 do vnitrostátního 

práva nepřichází, s ohledem na hrozbu uložení sankce za nesplnění závazků vyplývajících pro 

Českou republiku z členství v Evropské unii, v úvahu. Nulová varianta rovněž nezohledňuje 

žádný z cílů stanovených v kapitole 1.5.  

Varianta 1 (1111) 

Zákon a související předpisy stanoví, že se vydává jeden občanský průkaz se strojově 

čitelnou zónou a s nosiči dat (tj. s kontaktním elektronickým čipem, do něhož je nahrán 

tzv. identifikační certifikát, který lze využít pro elektronickou identifikaci, a s odděleným 

bezkontaktním paměťovým médiem, v němž jsou uvedeny biometrické údaje osoby, jíž je 

občanský průkaz vydán). Současně se vydává tzv. dočasný občanský průkaz bez strojově 

čitelné zóny, který neobsahuje nosiče dat (kontaktní elektronický čip ani bezkontaktní 

paměťové médium, v němž jsou uvedeny biometrické údaje) a který se vydává pouze 

v případech taxativně stanovených zákonem, kdy nelze vydat běžný občanský průkaz. 

Povinnost mít vydán občanský průkaz je zachována.  

Varianta 2 (1112) 

Zákon a související předpisy stanoví, že se vydává jeden občanský průkaz se strojově 

čitelnou zónou, 2D kódem a s dalšími nosiči dat (tj. s kontaktním elektronickým čipem, 

do něhož je nahrán tzv. identifikační certifikát, který lze využít pro elektronickou identifikaci, 

a s odděleným bezkontaktním paměťovým médiem, v němž jsou uvedeny biometrické údaje 

osoby, jíž je občanský průkaz vydán). Současně se vydává tzv. dočasný občanský průkaz, 

který neobsahuje nosiče dat (strojově čitelnou zónu, 2D kód, kontaktní elektronický čip ani 

bezkontaktní paměťové médium, v němž jsou uvedeny biometrické údaje) a který se vydává 

pouze v případech taxativně stanovených zákonem, kdy nelze vydat běžný občanský průkaz. 

Občanský průkaz je vydáván na základě principu dobrovolnosti. 

Varianta 3 (1121) 

Zákon a související předpisy stanoví, že se vydávají souběžně dva druhy občanských 

průkazů – občanský průkaz odpovídající požadavkům nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1157 (tj. obsahující kontaktní elektronický čip, do něhož je nahrán 

tzv. identifikační certifikát, který lze využít pro elektronickou identifikaci, a oddělené 

bezkontaktní paměťové médium, v němž jsou uvedeny biometrické údaje osoby, jíž je 

občanský průkaz vydán), který je zároveň cestovním dokladem, a vnitrostátní občanský 

průkaz obsahující pouze kontaktní elektronický čip, do něhož je nahrán tzv. identifikační 

certifikát, který lze využít pro elektronickou identifikaci. Současně se vydává tzv. dočasný 

občanský průkaz, který neobsahuje nosiče dat (strojově čitelnou zónu, 2D kód, kontaktní 
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elektronický čip ani bezkontaktní paměťové médium, v němž jsou uvedeny biometrické 

údaje) a který se vydává pouze v případech taxativně stanovených zákonem, kdy nelze vydat 

běžný občanský průkaz. Jeden občanský průkaz podle výběru občana je povinný. 

Varianta 4 (1122) 

Zákon a související předpisy stanoví, že se vydávají souběžně dva druhy občanských 

průkazů – občanský průkaz odpovídající požadavkům nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1157 (tj. obsahující kontaktní elektronický čip, do něhož je nahrán 

tzv. identifikační certifikát, který lze využít pro elektronickou identifikaci, a oddělené 

bezkontaktní paměťové médium, v němž jsou uvedeny biometrické údaje osoby, jíž je 

občanský průkaz vydán), který je zároveň cestovním dokladem, a vnitrostátní občanský 

průkaz obsahující pouze kontaktní elektronický čip, do něhož je nahrán tzv. identifikační 

certifikát, který lze využít pro elektronickou identifikaci. Současně se vydává tzv. dočasný 

občanský průkaz, který neobsahuje nosiče dat (strojově čitelnou zónu, 2D kód, kontaktní 

elektronický čip ani bezkontaktní paměťové médium, v němž jsou uvedeny biometrické 

údaje) a který se vydává pouze v případech taxativně stanovených zákonem, kdy nelze vydat 

běžný občanský průkaz. Koncepce občanských průkazů je založena na principu 

dobrovolnosti, tzn., že ani jeden z dokladů není povinný.  

 

Ostatní kombinace obsahující jeden logicky rozdělený bezkontaktní čip, bezkontaktní 

a kontaktní část v jednom čipu nebo zavedení zcela nového druhu vnitrostátního dokladu 

nejsou v souladu s cíli tohoto návrhu, protože znamenají vypsání nového výběrového řízení 

na dodavatele. 

2.3 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Všechny uvažované varianty využijí dosavadní způsob vydávání občanských průkazů. 

Varianta 0 

Jelikož je v důsledku nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1157 třeba provést alespoň minimální změny v právní úpravě na úseku občanských 

průkazů, byla by tato varianta v rozporu s uvedeným nařízením, které je pro Českou republiku 

právně závazné. Nulová varianta rovněž nezohledňuje žádný z cílů stanovených v kapitole 

1.5. Vzhledem k tomu, že nulová varianta nepředstavuje reálnou alternativu řešení, nebude 

tato varianta dále rozvíjena. 

Varianty 1 až 4 

K provedení některé z těchto variant je nezbytná realizace legislativních změn 

spočívajících především v přijetí zcela nového zákona o občanských průkazech a dále 

v novelizaci zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 

(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s návrhem zákona o občanských 

průkazech bude nutné rovněž vydání prováděcího právního předpisu (vyhlášky Ministerstva 

vnitra). Za účelem vynucování budou definovány skutkové podstaty přestupků (vycházejících 

ze zkušeností z aplikační praxe stávající právní úpravy na úseku občanských průkazů), které 

budou dostatečně účinné k vynucení stanovených povinností. Pro naplnění požadavků 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 je třeba zavést do občanského 

průkazu bezkontaktní paměťové médium obsahující dva biometrické údaje osoby, jíž je 

občanský průkaz vydán (tj. zobrazení obličeje a dva otisky prstů rukou). V souladu s čl. 3 

odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 musí být na přední straně 

občanského průkazu uveden kód země tvořený dvěma písmeny vydávajícího členského státu, 

vytištěný inverzně na modrém obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti žlutými hvězdami. 

Uvedení biometrických údajů v občanském průkazu je pevně spojeno se zavedením 

bezkontaktního paměťového média.  

3 VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

Bez ohledu na zvolenou variantu budou žádosti o vydání občanského průkazu 

zpracovány ve standardní lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti pověřenými úřady, 

v případě žádostí o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, tj. do 24 hodin 

v pracovním dnu nebo do 5 pracovních dnů, rovněž Ministerstvem vnitra a nově též 

pověřenými zastupitelskými úřady, které budou žádosti zpracovávat ve lhůtě do 120 dnů. 

Jedná se tak v podstatě o pokračování dosavadní zavedené a osvědčené praxe vydávání 

občanských průkazů. Z pohledu back office dojde ke snížení administrativní zátěže – nebude 

nutné uchovat vyplňované žádosti o vydání občanského průkazu (s výjimkou dočasných 

občanských průkazů), protože celý proces pořizování žádosti bude probíhat elektronicky – 

časová úspora pak představuje průměrně 6 a půl minuty na jednu žádost, přičemž do této doby 

je zahrnuto doplnění razítek a podpisů úředníka při podání žádosti žadatelem, dále doplnění 

údajů o čísle dokladu a jeho platnosti po obdržení vyhotoveného občanského průkazu, 

založení žádosti do manuální evidence a nakonec vyřazení žádosti z manuální evidence po 

 

Obr. 1: Procesní mapa agendy 
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uplynutí skartační lhůty. K elektronickému předávání dat do Státní tiskárny cenin dochází již 

nyní. 

V prvním kroku, tj. při podání žádosti 

o vydání občanského průkazu ve standardní 

lhůtě do 30 dnů, ve zkrácené lhůtě do 24 hodin 

v pracovním dnu nebo do 5 pracovních dnů 

nebo v případě žádosti o vydání občanského 

průkazu podané pověřenému zastupitelskému 

úřadu ve lhůtě do 120 dnů, postupuje příslušný 

úředník pověřeného úřadu, pověřeného 

zastupitelského úřadu nebo Ministerstva vnitra 

podle pracovního postupu na obrázku č. 2.  

V souvislosti se zavedením biometrických 

údajů však lze očekávat, že se lhůta pro 

zpracování žádosti o vydání občanského 

průkazu prodlouží o zhruba 60 vteřin. Právě 

zhruba tak dlouho trvá průměrně náběr 

biometrických údajů pro účely vydání 

cestovního pasu ve speciálním aplikačním 

programu, který slouží pro účely pořízení 

žádosti o občanský průkaz a cestovní pas, jejich 

předání a reklamaci (dále jen „speciální 

aplikace“). 

 

 

Druhým krokem je předání 

vyhotoveného občanského průkazu 

podle pracovního postupu na obrázku č. 

3. V důsledku zavedení biometrických 

údajů a bezkontaktního paměťového 

média, v němž jsou uvedeny 

biometrické údaje, do občanského 

průkazu, dojde k prodloužení doby 

zpracování rovněž při předání 

občanského průkazu, kvůli nutnosti 

ověřit funkčnost nosičů dat při převzetí 

vyhotovených občanských průkazů. 

 

 

 

 

Kromě přijetí žádosti o vydání občanského průkazu a předání vyhotoveného 

občanského průkazu může na pověřených úřadech, pověřených zastupitelských úřadech 

a služebnách policie dojít k samostatnému procesu ohlášení ztráty či odcizení občanského 

průkazu (s výjimkou policie pak rovněž k ohlášení nebezpečí zneužití občanského průkazu). 

Na žádost osoby, jíž je občanský průkaz vydán, jí může být vydán výpis z evidence 

občanských průkazů nebo potvrzení sepsané volnou formou. Ohlásit ztrátu, odcizení nebo 

nebezpečí zneužití občanského průkazu bude možné též prostřednictvím datové schránky, na 

 
Obr. 3: Pracovní postup při předání dokladu 

 
Obr. 2: Pracovní postup podání žádosti 
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adresu elektronické pošty pověřeného úřadu nebo prostřednictvím elektronické aplikace pro 

ohlašování ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu. 

 

Vybavení stávajících pracovišť pro pořízení biometrických údajů bude jednorázovým 

nákladem spočívajícím v zásadní úpravě softwaru, nákupu nového technologického vybavení 

pro stávající pracoviště (čtečky otisků prstů) a nákupu přenosných zařízení pro pořizování 

žádostí a předávání vyhotovených občanských průkazů v online režimu mimo pracoviště 

pověřených úřadů (například z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu 

zabezpečovací detence atd.).  

  

Vzhledem k absolutní nepřijatelnosti variant, které nevyužívají dosavadních 

technologií (nejistota nové technologie, dodavatele, předpokládaná cena, nutnost podstoupit 

výběrové řízení) nebyly požadovány kvalifikované nabídky. 

3.1 Náklady varianty 1  

Náklady této varianty vyplývají z Indikativního ocenění implementace biometriky do 

eOP z 12. června 2020, zpracovaného na podkladě předběžného zadání Ministerstva vnitra 

z 12. května 2020 současným dodavatelem občanských průkazů, kterým je Státní tiskárna 

cenin. Podle tohoto materiálu dojde k navýšení průměrné ceny občanského průkazu 

z dosavadních 115,58 Kč vč. DPH za kus na 161,16 Kč vč. DPH za kus. Navýšení ceny 

maximálního množství oproti dosavadní smlouvě činí za období srpen 2021 až prosinec 2025 

částku cca. 398 mil. Kč vč. DPH. Zbývající část nákladů do celkové částky cca. 707 mil. Kč 

vč. DPH představuje celkové navýšení hodnoty smlouvy, včetně pořízení 240 ks mobilních 

pracovišť a úprav infrastruktury speciální aplikace.  

3.2 Náklady varianty 2 

Tato varianta se od varianty 1 odlišuje zrušením povinnosti občanů mít vydán 

občanský průkaz. Tato změna by oproti předchozí variantě mohla přinést úspory vyplývající 

z nižšího počtu vydávaných občanských průkazů a dále by bylo možné zavést správní 

poplatek za vydání občanského průkazu. Hypotetickou úsporu oproti variantě 1 však nelze 

exaktně definovat, protože z minulosti nejsou k dispozici žádné datové řady, ze kterých by 

bylo možné odhadnout potenciální propad počtu žádostí o vydání občanského průkazu. Část 

občanů by navíc mohla preferovat pouze vydání cestovního pasu, s jehož vydáváním se pojí 

vyšší náklady na jeho získání – ať už na straně státu, který za výrobu jedno cestovního pasu 

hradí 294,49 Kč vč. DPH, tak na straně občana staršího 15 let, který za vydání cestovního 

pasu platí správní poplatek 600 Kč. Tato varianta tedy obsahuje dva prvky nejistoty. 

 

Tabulka č. 3, při značném zjednodušení, obsahuje celospolečenské hypotetické 

náklady (údaje roku 2019) na vydání daného poměru druhu dokladu (občanský průkaz oceněn 

již jako biometrický). Celkem bylo v roce 2019 zpracováno 1 729 302 ks žádostí o občanský 

průkaz (1 093 595 ks) nebo cestovní pas (635 707 ks). Při této kombinaci při značeném 

zjednodušení by celospolečenský náklad za vydání dokladů vycházel na 958 mil. Kč ročně. Je 

třeba zdůraznit, že cena dokladu je ovlivněna též celkovým množstvím vyráběných dokladů. 

Cestovní pas stojí v množství do 250 000 ks ročně 385,46 Kč za jeden ks a do 800 000 ks 

294,49 Kč za jeden ks. Občanský průkaz by podle ocenění měl stát v množství do 500 000 ks 

ročně 294,25 Kč a v množství do 1 800 000 ks ročně 113,93 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny 

vč. DPH. 
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OP CD cena za doklady v 

Kč 
procen

t 

ks cena za ks výše 

příspěvk

u ks 

procen

t 

ks cena za ks spr. 

poplate

k 

80 % 1383442 

 

113,93 139 

20 % 345860 
294,49 

600 

772 184 796,5 

60 % 1037581 40 % 691721 994 075 379,6  

50 % 864651 50 % 864651 nelze nelze 

40 % 691721 60 % 1037581 nelze nelze 

20 % 345860 294,25 80 % 1383442 nelze nelze 

Tabulka č. 3: Variace nákladů na vydání dokladů totožnosti  

 

Z tabulky č. 3 poměrně zřejmě vyplývá závěr, že při zachování celkového počtu 

vydávaných dokladů by při zvyšujícím se poměru vydávaných cestovních pasů docházelo 

k nedůvodnému navýšení celospolečenských nákladů na pořízení „dokladu totožnosti“ a při 

vyšším počtu žádostí o cestovní pasy by rovněž vyvstala nutnost rozšířit kapacity pro jejich 

výrobu. Vzhledem k  nižší ceně občanského průkazu a jeho použitelnosti pro elektronickou 

identifikaci by občané měli být motivování upřednostňovat občanský průkaz, před žádostí 

o cestovní pas. Závislost na těžko predikovatelných meziročních trendech (poměru žádostí 

o pas a občanský průkaz) by systém vydávání osobních dokladů dále prodražovala, protože by 

bylo nutné počítat s navýšením výrobních kapacit při neočekávaném nárůstu jedněch nebo 

druhých žádostí. V rámci stanovení výrobní kapacity vydávání dokladů je třeba dále 

kalkulovat rezervu pro cyklické trendy, tedy nárůstem počtů žádostí v letech následujících, ve 

kterých docházelo k hromadnějšímu vydávání dokladů (např. v roce 2012 došlo k zavedení 

vlastního cestovního pasu pro dítě). Tato varianta by tedy představovala potenciální úsporu 

výhradně v případě nižších počtů vydávaných dokladů, avšak takový následek je v rozporu 

s cílem návrhu. 

3.3 Náklady varianty 3 

Zavedením dvou druhů občanských průkazů by došlo ke zvýšení (rozšíření) počtu 

druhů občanského průkazu s tím, že jeden by bylo možné použít pro účely cestování a druhý 

nikoliv. Varianta 3 by však byla přijatelná pro občany, kteří pro účely vydání občanského 

průkazu nebudou chtít poskytnout své biometrické údaje. Při dojednávání nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 však vyšlo najevo, že Evropská komise 

nepodporuje zvyšování počtu druhů dokladů. U této varianty lze též předpokládat celkový 

nárůst vydávaných občanských průkazů, neboť je nutné počítat i s variantou, že se někteří 

občané v průběhu platnosti svého občanského průkazu bez biometrických údajů rozhodnou 

pro pořízení občanského průkazu s biometrickými údaji, a to za účelem možnosti cestování na 

občanský průkaz. Také nelze odhadnout poměr požadovaných občanských průkazů 

s biometrickými údaji a bez nich. Pokud by počet průkazů totožnosti bez biometrických údajů 

výrazně převyšoval počty průkazů totožnosti s biometrickými údaji, dalo by se uvažovat, že 

zavedení biometrických údajů nebylo správným krokem. Tato varianta tedy obsahuje jeden 

prvek nejistoty. 

3.4 Náklady varianty 4 

Varianta 4 obsahuje oproti variantě 3 další prvek nejistoty – praxe by mohla ukázat, 

že by občané, pokud by byla zrušena povinnost mít vydán občanský průkaz, nemuseli mít 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBRCA5RJA)



22 

 

o tento průkaz totožnosti vůbec zájem, ať již ve variantě s biometrickými údaji nebo 

ve variantě bez nich. Tato pravděpodobnost bude tím vyšší, čím více jednodušších 

alternativních identifikačních systémů bude v praxi fungovat, případně vzhledem k možnosti 

pořídit si cestovní pas (Tabulka č. 3). Bude-li například možné provádět identifikaci 

prostřednictvím mobilního telefonu, platební karty, Czech POINTu, či pouze přihlášením do 

elektronického bankovnictví, velmi pravděpodobně nebude o nepovinný průkaz totožnosti 

mezi veřejností žádný zájem. Značnou nevýhodu lze tedy spatřovat především ve složitosti 

prokazování totožnosti osob, které by nedisponovaly žádným z dokladů, kterým by prokázaly 

svou totožnost. V situaci, kdy občan nikdy nevlastnil občanský průkaz, cestovní pas nebo 

řidičský průkaz, by v žádné evidenci nebyla dostupná ani fotografie občana. U těchto osob by 

mohlo snadno docházet k záměně identit. Tato varianta tedy obsahuje dva prvky nejistoty.  

3.5 Přínosy varianty 1 

Tato varianta umožní využívat občanský průkaz jako cestovní doklad v rámci 

Schengenského prostoru, a bude-li na základě uznán za cestovní doklad zemí mimo 

Schengenský prostor, tak i mimo něj. Dosavadní občanský průkaz je technicky připraven na 

umístění kontaktního elektronického čipu i bezkontaktního paměťového média zároveň, 

nedojde tedy ke zpětné nekompatibilitě. K naplnění požadavků nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 dojde prostou změnou dosavadní smlouvy se Státní 

tiskárnou cenin. Pro případ migrační vlny bude existovat větší množství míst, které budou 

schopny ověřovat biometrické údaje. 

3.6 Přínosy varianty 2 

Oproti variantě 2 umožňuje tato varianta občanovi rozhodnout se, zda chce mít vydán 

občanský průkaz či nikoliv. V rámci této varianty lze předpokládat snížení vytížení 

pověřených úřadů, pověřených zastupitelských úřadů i Ministerstva vnitra a rovněž, kterým se 

podávají žádosti o vydání občanského průkazu a s úbytkem žádostí související snížení 

nákladů na vydání občanských průkazů oproti variantě 1. Návrh je rovněž vstřícný 

k občanům, kteří nechtějí poskytnout biometrické údaje pro účely vydání občanského 

průkazu. V důsledku toho by mohlo dojít k zachování části stávajících „mobilních“ pracovišť, 

protože jejich prostřednictvím by mohly být osobám, u kterých se nepředpokládá vycestování 

(např. vězni), vydávány občanské průkazy bez biometrických údajů.  

3.7 Přínosy varianty 3 

Výhodou varianty 3 je ponechání možnosti volby druhu občanského průkazu s tím, 

že jeden občanský průkaz podle výběru občana je povinný. Tato možnost by byla vstřícná 

zejména k občanům, kteří nechtějí poskytnout své biometrické údaje.  

3.8 Přínosy varianty 4 

Varianta 4 spočívá ve zrušení povinnosti mít vydán občanský průkaz, neboť by oba 

druhy občanského průkazu byly vydávány pouze na základě principu dobrovolnosti. Zrušení 

povinnosti mít vydán občanský průkaz by mělo za následek odpadnutí administrativní zátěže 

jednak pro občany, kteří vlastní jiný doklad prokazující jejich totožnost (například řidičský 

průkaz, cestovní doklad), ale i pro jednotlivé úřady. Zrušení povinnosti mít vydán občanský 

průkaz by vedlo ke snížení počtu žádostí o vydání občanského průkazu, a tím i k nižšímu 

vytížení pověřených úřadů, pověřených zastupitelských úřadů a Ministerstva vnitra, kterým se 
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podávají žádosti o vydání občanského průkazu. V návaznosti na výše uvedené lze 

předpokládat i snížení finančních nákladů souvisejících s vydáváním občanských průkazů. 

4 STANOVENÍ POŘADÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ 

Pro účely objektivního posouzení všech uvedených variant byly stanoveny hodnotící 

kritéria. Ze široké škály parametrů byly pro účely vyhodnocení nejvhodnějšího řešení vybrány 

následující: možnost užití občanského průkazu jako cestovního dokladu, nutnost vyhlášení 

veřejné soutěže na výběr nového dodavatele, slučitelnost řešení se záměry EU, slučitelnost se 

záměrem elektronizace veřejné správy (identitní prostředek), kontinuita identity a míra 

nejistoty při využívání veřejných prostředků. Míra naplnění každého parametru je ohodnocena 

maximálně jedním bodem. 

Do hodnocení vhodnosti řešení by se jistě mohl promítnout též zájem (či odpor) 

občanů k pořizování biometrických údajů. Jelikož tento zájem nelze objektivně kvantifikovat, 

můžeme o něm pouze spekulovat, a to na základě ne vždy přívětivých postojů při pořizování 

biometrických údajů do cestovních pasů, do kterých byly zavedeny biometrické údaje 

povinně již v roce 2006. Obdobně je třeba nahlížet na využívání kontaktního elektronického 

čipu pro účely elektronické identifikace ‒ z celkového počtu vydaných občanských průkazů 

od 1. července 2018 má aktivovanou identifikační funkci zhruba 137 tisíc držitelů (stav 

k 31. březnu 2019), a z tohoto počtu pouze 5 tisíc osob, jimž je občanský průkaz vydán, někdy 

využilo služby elektronické identifikace. V současné době však funguje pouze sedm 

poskytovatelů služeb, tudíž lze předpokládat, že praktická využitelnost elektronické 

identifikace se bude zvyšovat a je vhodné tuto funkci v občanských průkazech nadále 

zachovat. Statistiky o využívání občanského průkazu jako cestovního dokladu nejsou 

k dispozici.  

Hodnocení časových nákladů občanů spojených s vydáváním občanského průkazu 

nebylo mezi hodnotící kritéria samostatně zařazeno, protože by mohlo působit zavádějícím 

dojmem, ale především je zřejmé, že i při hypotetické variantě, kdy by o občanský průkaz 

s biometrickými prvky nepožádal téměř nikdo, by tento parametr nebyl dostatečně 

vypovídající – nějaký doklad totožnosti by si nakonec musel opatřit každý občan a záleželo 

by pouze na poměru vybraných dokladů (cestovní pas/OP s biometrickými prvky/OP bez 

biometrických údajů), který jak bylo uvedeno již výše, nelze odhadnout, a proto by takové 

hodnocení bylo krajně hypotetické. 

 

 

 

                 varianta 

 kritérium 
1 2 3 4 

cestovní doklad 1 1 1 1 

veřejná soutěž 1 1 1 1 

slučitelnost se 

záměry EU 
1 1 0 1 
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slučitelnost se 

záměrem 

elektronizace VS 

1 0 1 0 

kontinuita identity 1 0 1 0 

prvky nejistoty 1 0 0,5 0 

                 Tabulka č. 4: Varianty 

 

Bodové hodnocení je stanoveno na základě naplněnosti dané varianty – pokud je 

například hodnocen prvek nejistoty a nejhorší varianta obsahuje dva prvky nejistoty, nejlepší 

variantou je ta, u které takový prvek absentuje a je ohodnocena jedním bodem. V případě 

veřejné soutěže pak je nejlepší varianta, která vypsání veřejné soutěže nevyžaduje (z důvodu 

odpadnutí rizik s tím spojených). Taková varianta obdrží 1 bod. Nejlepší variantou je varianta 

ohodnocená nejvíce body. 

Seřazením stanovených variant řešení podle celkového počtu bodů (od nejlepší 

po nejhorší) lze dojít k následujícímu pořadí vhodnosti řešení:  

 

 

 

pořadí číslo varianty počet bodů 

1 1 6 

2 3 4,5 

3 2,4 3 

                Tabulka č. 5: Pořadí variant   

 

Za nejvhodnější variantu je možné považovat variantu 1 – občanský průkaz s jedním 

kontaktním elektronickým čipem obsahujícím elektronickou identitu a s biometrickými údaji 

samostatně uloženými na druhém bezkontaktním paměťovém médiu. S pořízením žádosti 

o vydání občanského průkazu a s předáním občanského průkazu se z pohledu občana takřka 

nic nemění. Jedinou podstatnější změnou je, že občanovi budou snímány otisky prstů rukou. 

Naopak se návrhem zákona pro občana otevírají nové elektronické možnosti, které s sebou 

mimo jiné přinášejí komfort a větší operabilitu (např. hlášení ztráty či odcizení občanského 

průkazu dálkově). 

5 IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ 

Implementaci vybrané varianty provede Ministerstvo vnitra formou předložení návrhu 

zákona o občanských průkazech, a to včetně prováděcího právního předpisu, který bude 

z hlediska systematiky respektovat dosavadní způsob vydávání občanských průkazů. Příjem 

žádostí o vydání občanského průkazu bude nadále probíhat na pověřených úřadech pouze 

prostřednictvím elektronického formuláře (bude vyplňován úředníkem, resp. automatizovaně 

z příslušných informačních systémů veřejné správy) bez nutnosti následného tisku žádosti 

a jejího uchování v listinné podobě (s výjimkou dočasných občanských průkazů). Žádost 

o vydání občanského průkazu bude nově možné podat na pověřených zastupitelských 

úřadech. Matriční úřady již nebudou zapisovat ztrátu a odcizení občanského průkazu. Při 
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skončení platnosti občanského průkazu nebo při změně údajů v něm uvedených již nebude 

vydáváno papírové potvrzení. Některé úkony bude možné učinit prostřednictvím dálkového 

přístupu (například ohlášení ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu). 

Policie bude kromě odcizení občanského průkazu nově zapisovat též jeho ztrátu. Dohled nad 

výkonem přenesené působnosti bude vykonávat Ministerstvo vnitra společně s krajskými 

úřady, které budou též kontrolovány Ministerstvem vnitra. Výkon státní správy na úseku 

občanských průkazů u pověřených zastupitelských úřadů bude kontrolovat Ministerstvo 

zahraničních věcí. Očekává se, že před zahájením výroby nových občanských průkazů bude 

nutné provést krátkou odstávku ve vydávání občanských průkazů. 

6 PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE 

Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy bude proveden 5 let od nabytí účinnosti 

zákona. Hodnoceným kritériem bude především nákladovost modelu a jeho udržitelnost 

vzhledem ke změnám v rámci elektronizace veřejné správy, zejména v souvislosti 

s ukončením zapisování rodného čísla do občanského průkazu. 

Přezkum účinnosti je rovněž přímo závislý na provedení přezkumu ze strany Evropské 

unie. Členské státy jsou povinny vyrozumět o způsobu a formě provedení unijního práva 

Evropskou komisi, která následně vyhodnotí, zda realizace nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1157 proběhla řádně a včas. V případě, že Evropská komise shledá v rámci 

realizace uvedeného nařízení nedostatky, bude zahájeno bilaterální jednání, jehož cílem bude 

zjištěné nedostatky odstranit.  

7 KONZULTACE A ZDROJE DAT 

- Indikativní ocenění Státní tiskárny cenin 2019, 

- důvodová zpráva k dokumentu Evropské komise COM(2018)212, 

- náměty na změny v rámci agendy občanských průkazů zaslané krajskými úřady, 

- obecní úřady obcí s rozšířenou působností prostřednictvím krajských úřadů v rámci 

metodické činnosti Ministerstva vnitra, 

- analýza dosahovaných výsledků na úseku občanských průkazů, 

- Ministerstvo zahraničních věcí v rámci mezirezortního připomínkového řízení, 

- speciální aplikace (statistiky). 

 

Připomínky podané k návrhu zákona krajskými úřady v rámci mezirezortního řízení se týkaly 

především rozsahu na dokladu uváděných údajů (pohlaví, podpis), procesních postupů (např. 

možnost převzetí občanského průkazu na CzechPOINTu, předkládání dokladů), formalit 

(pojem „pověřený úřad“, „zrakem vnímatelná podoba“) a všechny se podařilo bez rozporu 

vypořádat. 
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