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IX. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
  

k návrhu zákona o občanských průkazech 

 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 18. března 2020 s termínem pro zaslání připomínek do 17. dubna 2020. 

Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 130 zásadních připomínek, a to 22 připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, úřad 

předsedkyně Legislativní rady vlády, úřad zmocněnce vlády pro lidská práva, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, Bezpečnostní 

informační služba, Český telekomunikační úřad, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší soud, Notářská komora České republiky, Svaz měst a obcí 

České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro zahraniční styky a informace, Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský 

kraj, Kraj Vysočina, Liberecký kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Český statistický úřad, Nejvyšší kontrolní 

úřad a Nejvyšší státní zastupitelství.  

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České 

republiky, Akademie věd České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, Česká národní banka, Český 

báňský úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českomoravská 

konfederace odborových svazů, Hospodářská komora České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Konfederace umění a kultury, Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší správní soud, 

Sdružení místních samospráv České republiky, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Technologická agentura České republiky, Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad Národní rozpočtové rady, 

Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj a Ústecký kraj.  

 

Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Agrární komora České republiky, Asociace krajů České republiky, Asociace 

samostatných odborů České republiky, Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, 

Česká stomatologická komora, Družstevní asociace České republiky, Energetický regulační úřad, Exekutorská komora České republiky, Generální 

inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, Kancelář finančního arbitra, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář 
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Senátu, Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Komora patentových zástupců České republiky, Komora 

veterinárních lékařů České republiky, Národní sportovní agentura, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Správa státních hmotných rezerv, Svaz 

průmyslu a dopravy České republiky, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 

a politických hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ústav 

pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, zahraniční výbor Senátu a Plzeňský kraj. 

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

1. Ministerstvo financí, 

2. Ministerstvo kultury, 

3. Ministerstvo spravedlnosti, 

4. Ministerstvo zahraničních věcí, 

5. úřad předsedkyně Legislativní rady vlády, 

6. úřad zmocněnce vlády pro lidská práva, 

7. odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, 

8. Bezpečnostní informační služba, 

9. Český telekomunikační úřad, 

10. Národní bezpečnostní úřad, 

11. Nejvyšší soud, 

12. Notářská komora České republiky, 

13. Svaz měst a obcí České republiky, 

14. Úřad pro ochranu osobních údajů, 

15. Úřad pro zahraniční styky a informace, 

16. Hlavní město Praha, 

17. Jihočeský kraj, 

18. Jihomoravský kraj, 

19. Kraj Vysočina, 

20. Liberecký kraj, 

21. Olomoucký kraj, 

22. Zlínský kraj. 
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Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo financí 1.1 

Obecně 

 

Požadujeme vysvětlit duplicitu materiálů předkládaných kapitolou MV 

v meziresortním připomínkovém řízení a rozdíl finančních objemů v nich 

požadovaných. Vedle tohoto posuzovaného materiálu předložilo MV v únoru 

letošního roku pod č. j. MV-158971-9/SC-2019 materiál „Zabezpečení 

realizace 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 závazné 

v  celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU, 

od 2. srpna 2021“ s požadavkem na navýšení rozpočtu kap. MV o 1,686 mld. 

Kč. 

V předkládací zprávě (na straně 2) je uveden očekávaný dopad přijetí zákona 

na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty ve výši 1,9 mld. Kč. V návrhu 

usnesení vlády je v části I/2 požadováno schválení navýšení rozpočtu 

kapitoly MV o částku 1,9 mld. Kč. V závěrečné zprávě RIA (na  straně 1) 

a v důvodové zprávě (na straně 11) je předpoklad nákladů vynaložených 

v souvislosti se zabezpečením výkonu přenesené působnosti na úseku 

občanských průkazů maximálně 1,9 mld. Kč a další nespecifikované náklady 

pověřených úřadů (stavební úpravy v souvislosti s rozšířením kapacit 

pracovišť). V bodě 3.1 závěrečné zprávy RIA (na straně 16) jsou náklady 

upřednostňované varianty 1 vyčísleny na cca 2,214 mld. Kč (z toho 0,214 

mld. Kč na navýšení ceny vydaných občanských průkazů a 2 mld. Kč na 

zavedení nového vzoru občanského průkazu, zřízení pracovišť pro pořízení 

biometrických údajů, odkup stávajících nekompatibilitách pracovišť, 

navýšení příspěvku na výkon veřejné správy atd.).  Požadujeme tyto číselné 

údaje sjednotit.  

V návaznosti na připomínku Státní tiskárny cenin ohledně neaktuálnosti 

nákladů na zajištění vydávání nových OP požadujeme doplnit materiál 

o položkový přehled nákladů vč. uvedení zdroje informace. 

 

Zásadně nesouhlasíme s realizací tzv. neminimalistické implementace 

a tedy s navyšováním prostředků na záležitosti, které se pohybují 

nad rámcem adaptovaného nařízení EP a Rady (EU) 2019/1157 (vnitrostátní 

Akceptováno. 

 

Věc je řešena samostatným materiálem vedeným 

pod č. j. MV-158971-17/SC-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, připomínkové místo nadále 

netrvá na této části připomínky. 
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občanský průkaz apod.). Tyto výdaje nám v současné době připadají zcela 

neprioritní. Navíc podle uvedených dvou vládních usnesení z let 2015 a 2017 

má být na projekt s občanskými průkazy alokováno v letech 2016 až 2025 

přes 7,6 mld. Kč, přičemž tuto částku pokládáme za velmi vysokou, nehledě 

na další plánované navýšení o dalších 1,9 mld. Kč. 

 

V dodavatelem oceněné částce 1,686 mld. Kč tvoří 

drtivou většinu náklady, které souvisí 

s implementací nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1157.  Předkladatel současně 

upozorňuje, že dodavatelskou firmou, která výše 

uvedené náklady ocenila na 1,686 mld. Kč, je Státní 

tiskárna cenin, tedy státní podnik založený 

Ministerstvem financí. 

 1.2 

K návrhu usnesení vlády 

 

Zásadně nesouhlasíme s úkolem pro místopředsedkyni vlády a ministryni 

financí uvedeným v bodě II/3 usnesení vlády a požadujeme jej vypustit. 

Současně požadujeme vypustit místopředsedkyni vlády a ministryni financí 

z prováděcí části usnesení vlády. Do usnesení vlády požadujeme naopak 

doplnit bod, kterým bude uloženo 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 

uplatnit při přípravě návrhu státního rozpočtu na příslušné roky požadavek 

na navýšení rozpočtu kapitoly MV o nezabezpečené finanční prostředky. 

Akceptováno. 

 

Věc je řešena samostatným materiálem vedeným 

pod č. j. MV-158971-17/SC-2019. 

 

 1.3 

K důvodové zprávě 

 

Požadujeme doplnit, že veškeré výdaje ze státního rozpočtu budou 

vynakládány v souladu s číselnými údaji schválenými zákonem  

o státním rozpočtu na příslušný rok bez nároku na dodatečné navýšení. 

Akceptováno. 

 

Věc je řešena samostatným materiálem vedeným 

pod č. j. MV-158971-17/SC-2019. 

 

 1.4 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

RIA nepracuje s aktuální indikativní cenovou nabídkou Státní tiskárny cenin.  

V části cenových dopadů řeší: 

a) cenové dopady na rozšíření infrastruktury - informace v RIA rámcově 

odpovídají indikativní nabídce ze dne 13. března 2019, nicméně dne 

30. srpna 2019 byla na MV předána aktualizovaná indikativní nabídka, jejíž 

základní struktura nepředpokládala např. nákup nových pracovišť pro ORP 

nebo převod smluv UNO pracovišť pod MV. 

Akceptováno. 

 

Věc je řešena samostatným materiálem vedeným 

pod č. j. MV-158971-17/SC-2019. 
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b) jednotkové ceny dokladů - RIA nepracuje korektně s jednotkovou cenou 

dokladů, tj. nezohledňuje přesně indikaci Státní tiskárny cenin ze dne 

27. června 2019. 

Požadujeme aktualizovat. 

 1.5 

K § 5 odst. 1 písm. a) 

 
Z důvodové zprávy vyplývá, že s ohledem na obecnou vizi ministerstva 

týkající se postupného utlumování rodného čísla jako jednoznačného 

identifikátoru fyzických osob, již podle nového zákona nebude rodné číslo 

údajem uváděným v občanském průkazu. Rodné číslo je však jedinečným 

identifikátorem osob, jehož používání bez změn souvisejících zákonů nelze 

nahradit. Správní orgány na tuto skutečnost již několikráte upozorňovaly 

a také ji zdůvodňovaly. Jak vyplynulo i z materiálu, který byl vládě v této 

souvislosti předložen při přípravě na utlumování rodných čísel, je nejprve 

nutno zmapovat veškeré související zákony a související procesní postupy. 

Z tohoto důvodu navrhujeme, aby rodné číslo bylo v občanském průkazu 

uvedeno a k jeho eliminaci došlo novelou tohoto zákona až v souvislosti 

s komplexním řešením. 

Vysvětleno, připomínkové místo po vysvětlení 

změnilo připomínku na doporučující. 

 

Současné právní předpisy s uváděním rodného čísla 

v občanském průkazu a v dalších dokladech již 

nepočítají – vizte zejména zákon č. 370/2019 Sb., 

kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se 

mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další 

související zákony, ve znění pozdějších předpisů. 

V souvislosti s jeho projednáváním v Parlamentu 

bylo z vůle Poslanecké sněmovny zkráceno  

prodloužení období ponechání rodného čísla 

v občanských průkazech ze 3 na 2 roky. Poslanecká 

sněmovna akcentovala skutečnost, že další odklad 

výmazu rodných čísel z občanských průkazů pro ni 

není přijatelný. Současně podtrhla, že rozhodnutí 

Parlamentu o vypuštění rodného čísla z občanských 

průkazů je oficiálně známo od 30. prosince 2010, 

přičemž doba 9, respektive 11 let je adekvátní 

pro to, aby se orgány moci výkonné tomuto faktu 

přizpůsobily. Vláda se současně neztotožnila 

s návrhem předkladatele, aby ve spolupráci 

s ostatními ústředními správními úřady zpracoval 

celkovou koncepci zavedení nových 

elektronických identifikátorů fyzických osob, které 

nahradí používání rodného čísla, včetně celkových 

finančních dopadů navrhovaných změn. Snížení 

penetrace rodných čísel v jednotlivých agendách je 

tak věcí jednotlivých ústředních správních úřadů, 

přičemž předkladatel doporučuje vyjít z materiálu 

„Věcné řešení minimalizace využívání rodného 

čísla při ověřování totožnosti fyzických osob 
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včetně návrhu přehledu legislativních změn“ (č. j. 

1184/19) a je připraven ústředním správním 

úřadům napomoci cestou konzultací s odborem 

Hlavního architekta eGovernmentu.   

 1.6 

K § 42 písm. c) 

 

Na konec věty před středníkem požadujeme do tohoto ustanovení vložit slova 

„, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, nestanoví jinak“. 

Odůvodnění:  

Navrhovaná změna dotčeného ustanovení sice neovlivní právní normu, která 

je v něm vyjádřena, jelikož možnost výluky ze zákazu pořizovat kopii 

občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu osoby, jíž je vydán, 

na základě zvláštního zákona nebo mezinárodní smlouvy plyne již 

z kolizního pravidla lex specialis derogat legi generali, avšak je vhodné ji do 

dotčeného ustanovení zapracovat z důvodu právní jistoty. Platný zákon 

o občanských průkazech (č. 328/1999 Sb.; dále jen „zákon o občanských 

průkazech“) totiž tuto výluku umožňuje výslovně, neboť § 15a odst. 2 

stanoví, že: „Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie 

občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl 

občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, 

kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.“ Vypuštění výslovné 

možnosti výluky, které ani nijak nekomentuje důvodová zpráva, by mohlo 

vyvolat v některých adresátech zákona mylný dojem, že již výluka nadále 

není možná.  

Pokud by takovýto mylný dojem nabyly tzv. povinné osoby vyjmenované 

v § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen „AML zákon“), tedy fyzické nebo 

právnické osoby, kterým AML zákon ukládá povinnosti v souvislosti s bojem 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, mohlo by 

to vést k maření účelu AML zákona. AML zákon totiž patří mezi leges 

speciales předvídané v § 15a odst. 2 zákona o občanských průkazech 

a obdobně též v § 2 odst. 3 zákona o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.; 

kde se v následujícím textu hovoří o občanských průkazech, mají se na mysli 

také cestovní doklady) a opravňuje povinné osoby ke kopírování občanských 

průkazů bez prokazatelného souhlasu hned v několika případech. 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Navrhované doplnění je podle názoru předkladatele 

nadbytečné, zvláštní právní předpis stejné či vyšší 

právní síly může vždy stanovit jinak. V takovém 

případě se uplatní zásada lex specialis derogat legi 

generali a zvláštní pravidlo se aplikuje přednostně 

před obecným. Předkladatel byl v minulosti 

opakovaně konfrontován s požadavkem 

legislativních orgánů vlády, aby byly uvedené 

doušky v jím předkládaných návrzích právních 

předpisů vypuštěny. Tomuto požadavku 

předkladatel přizpůsobil svou legislativně-

technickou praxi. Předkladatel současně míní, 

že ani doplnění připomínkovým místem 

požadované doušky není s to zcela eliminovat 

výkladové spory, neboť douška je velmi obecná, 

a proto není způsobilá zabránit disputacím stran 

toho, který ze zákonů je vlastně zákonem 

speciálním (zákon o občanských průkazech pracuje 

s konkrétním průkazem totožnosti ve smyslu AML 

zákona). Případné zkazuističtění doušky 

(např. v podobě výčtu speciálních zákonů) není 

pro předkladatele přijatelné, stejně jako uvedení 

„upřesňující“ poznámky pod čarou, kterou 

předkladatel ve shodě s názorem některých soudů 

považuje za nežádoucí legislativní-techniku 

a v návrzích nových předpisů ji s výjimkou 

implementačních ustanovení nepoužívá. 

Předkladatel vyřeší připomínku tak, že v pasáži 

důvodové zprávy k příslušnému ustanovení 

možnost odchylky od zápovědi zmíní a explicitně 
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A. Kopírování občanských průkazů povinnou osobou 

1. Běžná identifikace klienta a kontrola klienta 

Ustanovení § 7 AML zákona ukládá povinné osobě za stanovených okolností 

povinnost provést identifikaci jejího klienta. Provádí-li povinná osoba 

identifikaci, musí jí klient poskytnout informace, které jsou  

k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů 

(§ 8 odst. 9 věta první AML zákona). Průkaz totožnosti (definovaný v § 4 

odst. 6 AML zákona) je k provedení identifikace nezbytný, neboť podle § 8 

odst. 2 AML zákona se z něho při identifikaci zaznamenávají a ověřují 

identifikační údaje klienta, který je fyzickou osobou, respektive údaje fyzické 

osoby zastupující klienta (včetně fyzické osoby jednající jménem klienta, 

který je právnickou osobou), a dále se zaznamenávají údaje o samotném 

průkazu totožnosti a ověřuje se shoda podoby fyzické osoby s vyobrazením 

v průkazu totožnosti. Ustanovení § 8 odst. 9 věta druhá AML zákona stanoví, 

že: „Povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo 

výpisy z předložených dokladů [podle § 8 odst. 9 věty první] a zpracovávat 

takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.“ Jak je uvedeno 

výše, mezi takovéto doklady patří také průkazy totožnosti. Obdobná úprava 

se vztahuje taktéž na provádění kontroly klienta (srov. § 9 odst. 7 a 8 AML 

zákona); povinnost provést za stanovených okolností kontrolu klienta ukládá 

povinné osobě § 9 odst. 1 AML zákona. 

Výše citovaná ustanovení AML zákona tudíž opravňují povinné osoby, 

aby při provádění identifikace a kontroly klienta kopírovaly průkazy 

totožnosti, mezi které patří rovněž občanské průkazy. Není proto podstatné, 

že AML zákon ve výše citovaných ustanoveních výslovně nehovoří 

o kopírování občanských průkazů. Dovodit oprávnění k jejich kopírování bez 

prokazatelného souhlasu toho, komu byly vydány, lze ostatně z výkladového 

principu racionálního zákonodárce. Jestliže by nebylo toto oprávnění 

záměrem zákonodárce, proč by konstruoval příslušná ustanovení AML 

zákona tak, že lze na základě AML zákona kopírovat bez prokazatelného 

souhlasu veškeré průkazy totožnosti s výjimkou občanských průkazů, když 

tyto veškeré ostatní průkazy totožnosti lze kopírovat bez prokazatelného 

souhlasu i bez výslovného zákonného oprávnění (na rozdíl od občanských 

průkazů); jinak řečeno, pokud by neměl zákonodárce na mysli také občanské 

průkazy, příslušná ustanovení AML zákona by byla zcela nadbytečná.  

Povinná osoba může tudíž občanské průkazy při plnění povinností dle AML 

zákona (a pouze pro tento účel) kopírovat i bez výslovného písemného či 

jinak prokazatelného souhlasu toho, komu byly vydány. Pro jakýkoli jiný 

jako příklad zvláštní právní úpravy uvede AML 

zákon.  
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účel je smí povinná osoba kopírovat pouze s takovýmto souhlasem majitele 

občanského průkazu. Nicméně ani pro účely AML zákona je samozřejmě 

nelze kopírovat bez vědomí toho, komu byly vydány, nebo proti jeho vůli 

(jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou situace, kdy jsou naplněny 

podmínky institutu krajní nouze dle § 2906 zákona č. 89/2012 Sb. nebo § 28 

zákona č. 40/2009 Sb.). Avšak postačí, když se jedná o souhlas ústní nebo 

konkludentní. Zároveň se však nejedná o souhlas ve smyslu čl. 4 bodu 11 

a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen 

„GDPR“),  

a nemusí tak naplňovat kritéria na takovýto souhlas kladená – zejména 

nemusí jít o souhlas svobodný, což znamená, že jeho udělením lze 

podmiňovat uskutečnění obchodu či uzavření obchodního vztahu  

s klientem. Totéž platí rovněž pro ostatní průkazy totožnosti, jež nejsou 

zákonem nijak speciálně chráněny. 

Výjimka z obecného režimu zákona o občanských průkazech je odůvodněna 

smyslem a účelem AML zákona (srov. § 8 odst. 9 větu druhou AML zákona: 

„k naplnění účelu tohoto zákona“). Tím je zabránění zneužívání finančního 

systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu 

a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání (§ 1 AML zákona). 

Klíčové zvláště je, aby v rámci AML/CFT (anti-money laundering a counter-

terrorism financing) procesů byly uchovávány stopy po přesunech majetku, 

včetně záznamů o tom, od koho a ke komu k přesunu došlo. V praxi 

Finančního analytického úřadu se opakovaně ukazuje, že kopie průkazů 

totožnosti, včetně občanských průkazů, jsou v tomto směru nezastupitelným 

nástrojem.  

Kopírování občanských průkazů je zpracováním osobních údajů ve smyslu 

čl. 4 bodu 2 GDPR. Toto zpracování je zákonné v souladu s čl. 6 odst. 1 

písm. e) GDPR. Úkolem prováděným ve veřejném zájmu je plnění 

povinností uložených povinné osobě (správci) AML zákonem, aby bylo 

zajištěno zabránění zneužívání finančního systému pro legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvořeny podmínky pro 

odhalování takového jednání. 

Byť to AML zákon nestanoví výslovně, v souladu se zásadou minimalizace 

zásahu do soukromé sféry toho, komu byl průkaz totožnosti vydán, se 

kopíruje jen ta část průkazu totožnosti, na které jsou uvedeny předmětné 

údaje (např. u cestovního pasu se kopíruje jen strana s identifikačními údaji, 

nikoli strany s vízy). Tato část s identifikačními údaji dané osoby se ovšem 

kopíruje celá (včetně údajů, které zákon výslovně nevyžaduje, či veškerých 
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grafických prvků); to umožňuje Finančnímu analytickému úřadu řádně 

posoudit integritu daného dokladu, což představuje významný nástroj pro 

účinné šetření podezřelých obchodů (dle § 6 AML zákona), a naplňovat tak 

účel AML zákona, zejména odhalováním trestné činnosti a legalizace výnosů 

z ní. 

 2.     Identifikace klienta bez jeho fyzické přítomnosti dle § 11 odst. 7 

AML zákona 

Za podmínek stanovených § 11 odst. 7 AML zákona je povinná osoba 

uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) a b) bodech 1 až 11 AML zákona oprávněna 

provést identifikaci klienta bez jeho fyzické přítomnosti (tzn. identifikaci 

provedenou distančním způsobem neboli na dálku). 

Jednou ze zákonných podmínek je skutečnost, že klient zašle povinné osobě 

kopie příslušných částí jednoho průkazu totožnosti a nejméně jednoho 

dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje příslušné 

fyzické osoby a údaje o průkazu totožnosti [§ 11 odst. 7 písm. a) bod 1 AML 

zákona]. 

Souhlas s pořízením a uchováním kopie občanských průkazů je dán 

konkludentně jejich zasláním povinné osobě. Ustanovení § 11 odst. 7 AML 

zákona je rovněž lex specialis předvídaný zákonem o občanských průkazech. 

Tato právní norma sice nevyplývá z doslovného znění ustanovení § 11 odst. 

7 AML zákona, na rozdíl od § 8 odst. 9 věty první a § 9 odst. 8 AML zákona, 

ale dovozuje se na základě následujících výkladových argumentů:  

(1) Smysl běžné identifikace (tváří v tvář) i identifikace bez fyzické 

přítomnosti klienta je stejný – vytvořit spolehlivé záznamy o tom, od koho 

a ke komu došlo k přesunu majetku, a umožnit zhodnocení rizikovosti osob 

účastnících se přesunu majetku, a tím pomáhat naplňovat účel AML zákona. 

Povinné osoby proto mají mít v obou případech k dispozici stejný nástroj 

(tj. kopírování dokladů pro AML účely bez prokazatelného souhlasu klienta).  

(2) Opravňuje-li AML zákon ke kopírování občanských průkazů 

bez prokazatelného souhlasu v situaci, kdy dává alternativně k dispozici také 

méně invazivní postup (tj. pořizování výpisů z nich při běžné identifikaci 

nebo kontrole), tím spíše opravňuje (resp. povinuje, protože jinak nejsou 

naplněny zákonné podmínky pro provedení identifikace bez fyzické 

přítomnosti klienta) k jejich kopírování v situaci, kdy žádný jiný postup 

k dispozici nedává (tj. při identifikaci bez fyzické přítomnosti klienta).  

(3) Opravňuje-li AML zákon ke kopírování občanských průkazů 

bez prokazatelného souhlasu v situaci, kdy kopii provádí typicky sama 

povinná osoba (při běžné identifikaci nebo kontrole klienta), tedy v situaci, 
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kdy nad občanským průkazem ztrácí kontrolu ten, komu byl vydán a komu 

je určena ochrana poskytovaná zákonem o občanských průkazech, tím spíše 

AML zákon opravňuje (resp. povinuje) k jejich kopírování v situaci, kdy 

kopii provádí sám ten, komu byl průkaz vydán (při identifikaci na dálku, tedy 

bez fyzické přítomnosti klienta). 

Stejně jako v případě běžné identifikace dochází i u identifikace klienta 

na dálku ke zpracování osobních údajů. Takové zpracování osobních údajů 

klienta je zákonné v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Shodnou-li se 

totiž povinná osoba (správce) a klient (subjekt údajů) na provedení 

identifikace na dálku, pak je zhodnocení a uchovávání zaslané kopie 

občanského průkazu povinností plynoucí povinné osobě z AML zákona. 

 

B. Kopírování občanských průkazů notářem a kontaktním místem 

veřejné správy 

Za podmínek stanovených § 10 AML zákona může namísto povinné osoby 

provést identifikaci klienta notář nebo kontaktní místo veřejné správy. 

O takovéto zprostředkované identifikaci pro účely AML zákona se sepíše 

veřejná listina obsahující kromě jiného klientovy identifikační údaje (§ 10 

odst. 2 AML zákona). Její přílohou jsou mimo jiné kopie těch částí dokladů 

použitých k identifikaci, z nichž lze zjistit identifikační údaje a dále údaje 

o průkazu totožnosti. U této varianty identifikace klienta postačí, když je 

souhlas ke kopírování dokladů, včetně občanských průkazů, dán pouze ústně 

nebo konkludentně. Stejně jako v případě identifikace bez fyzické 

přítomnosti klienta tato právní norma sice nevyplývá z doslovného znění 

ustanovení § 10 AML zákona, ale dovozuje se jiným způsobem než prostým 

jazykovým výkladem. Argumenty výše uvedené u identifikace bez fyzické 

přítomnosti klienta platí pro zprostředkovanou identifikaci obdobně 

(k argumentu č. 3: v  případě zprostředkované identifikace může průkaz 

totožnosti kopírovat nejen ten, komu byl vydán, ale také notář či kontaktní 

místo veřejné správy, tedy důvěryhodní vykonavatelé veřejné správy). 

Stejně jako v případě běžné identifikace klienta tváří v tvář a identifikace bez 

fyzické přítomnosti klienta dochází při zprostředkované identifikaci 

ke zpracování osobních údajů. Toto zpracování je zákonné v souladu s čl. 6 

odst. 1 písm. c) GDPR; správcem je v tomto případě notář či kontaktní místo 

veřejné správy. 

 1.7 

K § 75 odst. 5 

Akceptováno, připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 
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Na konci tohoto ustanovení je obsažena nepřímá novela zákona  

o správních poplatcích. Úpravu vybírání poplatků je zde třeba vypustit 

a zařadit ji do tzv. doprovodného zákona (do části šestnácté Čl. XVIII 

„Změna zákona o správních poplatcích“). Při formulaci konkrétní úpravy je 

Ministerstvo financí připraveno spolupracovat. 

Ustanovení § 75 odst. 5 návrhu zákona bude 

upraveno následovně: 

 „V době od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 

nelze převzít občanský průkaz se strojově čitelnými 

údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle 

zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a v době 

od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může 

žadatel o vydání občanského průkazu požádat 

o vydání občanského průkazu bez strojově 

čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.“. 

 

V zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů, rozšíří předkladatel 

položku 8, část Předmětem poplatku není o bod 5, 

který bude znít následovně: 

„5. Vydání občanského průkazu bez strojově 

čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., 

o občanských průkazech, ve znění pozdějších 

předpisů, s dobou platnosti 1 měsíc, o který bylo 

požádáno v době od 29. července 2021 do 1. srpna 

2021.“. 

 1.8 

K § 76 

 

Spolu s návrhem zákona nejsou předkládány prováděcí předpisy, jejichž 

vydání předpokládá § 76 a do kterých byly z původního zákona přesunuty 

zásadní požadavky na technologie. Součástí materiálu jsou pouze teze 

zmíněných prováděcích předpisů, ze kterých však tyto požadavky nelze 

dovodit. Vzhledem k plánovanému datu nabytí účinnosti zákona dnem 

2. srpna 2021 se tímto výrazně zvyšuje riziko nedostatečného časového 

prostoru na implementaci případných požadavků nad rámec Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 

v uvedeném termínu. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Podle čl. 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády je 

součástí materiálu, kterým se návrh zákona 

předkládá k projednání vládě a Legislativní radě, 

návrh prováděcího předpisu nebo teze prováděcího 

předpisu, pokud návrh zákona obsahuje zmocnění 

k vydání prováděcího předpisu a tento prováděcí 

předpis má nabýt účinnosti současně se zákonem. 

Není tedy podmínkou, aby byl návrh prováděcího 

právního předpisu součástí materiálu zasílaného 

do meziresortního připomínkového řízení. Návrh 
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prováděcího právního předpisu je nicméně 

ze strany předkladatele v současné době 

připravován, tudíž se není třeba obávat, že by zde 

nebyl dostatečný časový prostor pro implementaci 

případných požadavků nad rámec nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157.  

Z věcného hlediska předkladatel nepředpokládá 

k účinnosti navrhovaného zákona zásadní změny 

požadavků na technologie nad rámec nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157. 

Pro futuro, v souvislosti s vývojem IT, však změny 

nevylučuje, a proto hodlá setrvat na zvolené 

koncepci, kdy úpravu technologických aspektů 

ponechává na prováděcím právním předpisu, jehož 

změnu lze provést v řádu měsíců a nikoliv let, čímž 

se eliminují situace, kdy zvolené technologické 

řešení v průběhu legislativního procesu zastará.  

2. Ministerstvo kultury 2.1 

K § 39 odst. 2 písm. a) 

 

Požadujeme slova „církve nebo náboženské společnosti“ nahradit slovy 

„církve a náboženské společnosti“, protože spojení „církev a náboženská 

společnost“ představuje ustálené a zákonem dané označení pro typ právnické 

osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 

a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 

(zákon o církvích a náboženských společnostech). 

Akceptováno, připomínkové místo souhlasí 

s návrhem vypořádání. 

3. Ministerstvo 

spravedlnosti 

3.1 

K § 3 

 

Podle uvedeného ustanovení se povinnost mít vydán občanský průkaz má 

vztahovat na státního občana České republiky, který „dosáhl věku 15 let, je 

svéprávný a má trvalý pobyt na území České republiky“. Upozorňujeme, 

že z návrhu není zřejmé, co se míní svéprávností ve smyslu předmětného 

ustanovení. Toliko na základě systematického výkladu a se zohledněním § 4 

návrhu zákona lze usuzovat, že se svéprávností má rozumět plná svéprávnost 

ve smyslu § 30 odst. 1 občanského zákoníku. V této souvislosti 

Akceptováno, připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Ustanovení § 3 návrhu zákona bude upraveno 

následovně: 

 

 „(1) Státní občan České republiky, který dosáhl 

věku 15 let a má trvalý pobyt na území České 

republiky, má povinnost mít vydán občanský 

průkaz.“. 
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upozorňujeme, že fyzická osoba zpravidla nabyde plné svéprávnosti nabytím 

zletilosti, tedy dovršením osmnáctého roku věku osoby. Stanovení 

kumulativní podmínky dosažení věku 15 let a plné svéprávnosti tak má 

za důsledek, že od dovršení patnáctého roku věku do dovršení osmnáctého 

roku věku nebude mít státní občan České republiky zpravidla povinnost mít 

vydán občanský průkaz, ledaže se bude jednat o osobu, jíž byla plná 

svéprávnost přiznána před dosažením osmnáctého roku věku rozhodnutím 

soudu nebo uzavřením sňatku (srov. § 30 odst. 2 občanského zákoníku).  

S ohledem na shora uvedené požadujeme přepracovat uvedené ustanovení 

způsobem, z něhož bude explicitně plynout, zda se povinnost mít vydán 

občanský průkaz má vztahovat na veškeré státní občany České republiky, 

kteří dosáhli věku 15 let, či zda se má vztahovat toliko na občany, kteří jsou 

plně svéprávní.  

Obdobně požadujeme upravit rovněž § 35 návrhu zákona. 

(2) Státní občan České republiky, který je omezen 

ve svéprávnosti, nemá povinnost mít vydán 

občanský průkaz.“. 

 

 3.2 

K § 20 

Konstatujeme, že z návrhu předmětného ustanovení explicitně neplyne, jaké 

všechny biometrické údaje žadatele má podací místo pořídit. Z návrhu 

odstavce 1 předmětného paragrafu toliko vyplývá, že by takovým údajem 

mělo být zobrazení obličeje žadatele. Z odstavce druhého pak nepřímo, toliko 

z výslovné výjimky z obecné úpravy, plyne, že by dalším biometrickým 

údajem měl být otisk prstů rukou. S ohledem na skutečnost, že lze 

biometrické údaje považovat za osobní údaje, pročež platí, že tyto lze 

zpracovávat pouze za splnění podmínky zákonnosti (viz čl. 5 odst. 1 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), požadujeme v zákoně 

explicitně stanovit, které biometrické údaje podací místo od žadatele 

o  vydání občanského průkazu pořizuje. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Mezi údaje, které se v občanském průkazu vedou 

o osobě, jíž je občanský průkaz vydán, patří podle 

§ 5 odst. 1 písm. a) bodu 10 návrhu zákona 

biometrické údaje, kterými se rozumí zobrazení 

obličeje a otisky prstů rukou. Vzhledem k tomu, 

že § 5 odst. 1 písm. a) bod 10 návrhu zákona 

výslovně uvádí, co se rozumí biometrickými údaji, 

je předkladatel toho názoru, že v § 20 odst. 1 větě 

první, kde se obecně hovoří o „biometrických 

údajích“, není nutné specifikovat, které biometrické 

údaje podací místo pořizuje. S ohledem 

na  připomínkovým místem zmiňovaný čl. 5 odst. 1 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů je 

zřejmé, že žádné jiné biometrické údaje podací 

místo pořizovat nemůže. 

 3.3 

K § 25 odst. 2 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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Podle uvedeného ustanovení má správní orgán příslušný k předání, resp. 

vydání občanského průkazu zkontrolovat „funkčnost jeho nosiče dat“. 

S ohledem na skutečnost, že se podle Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů zpracováním osobního údaje rozumí rovněž jeho nahlédnutí, 

požadujeme v návrhu vyjasnit, zda bude příslušný správní orgán v rámci 

kontroly funkčnosti nosiče dat rovněž nahlížet biometrické údaje obsažené 

v tomto nosiči. Pokud ano, žádáme explicitně do návrhu zákona zakotvit tuto 

jeho pravomoc. 

Součástí ověření funkčnosti nosiče dat je i ověření 

funkčnosti přístupu do nosiče dat, respektive 

přístupu k datům v něm uloženým. Bez tohoto 

ověření nelze považovat ověření funkčnosti nosiče 

dat za úplné. Správní orgán tudíž bude v rámci 

kontroly nahlížet na biometrické údaje.  

Neúplné ověření pak zvyšuje riziko případů, kdy 

bude osoba, jíž je občanský průkaz vydán, 

konfrontována s nefunkčním nosičem dat. 

K takové konfrontaci může dojít při hraniční 

kontrole nebo až na území jiného státu, což výrazně 

stěžuje postavení osoby. Těmto situacím je potřeba 

zabránit, a proto je předkladatel nucen trvat 

na komplexitě ověření. 

Předkladatel současně upozorňuje, že kontrolující 

orgány jsou vázány právní úpravou ochrany 

osobních údajů, rovněž technologicky je nosič dat 

řešen tak, aby s biometrickými údaji nebylo možno 

dále nakládat.  

Předkladatel čerpal i ze zkušeností z agendy 

cestovních dokladů, kde byla obdobná kontrola 

zavedena už v roce 2006. 

Důvodová zpráva bude doplněna o vysvětlení 

procesu ověření funkčnosti nosiče dat, k němuž 

dochází pomocí čtecího zařízení umožňujícího 

zobrazit biometrické údaje. 

 3.4 

K § 40 odst. 1  

 

Předmětné ustanovení explicitně vylučuje právo na elektronické využití 

občanského průkazu v případě osob, jejichž svéprávnost byla z jakéhokoliv 

důvodu omezena. Konstatujeme, že skutečnost, že je osoba omezena 

na svéprávnosti, nutně neznamená, že je tato co do rozsahu omezena rovněž 

ve vztahu k právním jednáním, resp. k právním úkonům ve smyslu § 29 

odst. 1 ve spojení s § 36 správního řádu. Zavedení plošné výjimky z práva na 

elektronické využití občanského průkazu proto považujeme 

Akceptováno, připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 
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za neopodstatněné. Požadujeme proto slova „, jejíž svéprávnost není 

omezena,“ z návrhu bez náhrady vypustit. 

 3.5 

K § 42 písm. d) 

 

Podle uvedeného ustanovení se zakazuje „zpracovávat údaje uvedené 

v občanském průkazu […] bez prokazatelného souhlasu osoby, jíž je 

občanský průkaz vydán“. Upozorňujeme, že jak podle Obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů, tak podle směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/680. se zpracováním osobního údaje rozumí též jeho 

nahlédnutí. S ohledem na tuto skutečnost lze spatřovat rozpor mezi právními 

předpisy, které právě s ohledem na požadavek legality při zpracování 

osobních údajů stanovují pravomoc veřejnoprávních subjektů požadovat 

prokázání totožnosti, a v předmětném ustanovení zakotvenou podmínkou 

vyžádat si prokazatelný souhlas osoby, jíž byl občanský průkaz vystaven, 

s nahlédnutím do občanského průkazu. Požadujeme proto v předmětném 

ustanovení explicitně zakotvit, že se daný zákaz nevztahuje na případy, kdy 

je právo nahlížet do občanského průkazu explicitně zakotveno jiným právním 

předpisem. 

Akceptováno v modifikované podobě, připo-

mínkové místo s vypořádáním připomínky 

souhlasí. 

 

§ 42 písm. d) návrhu zákona bude znít následovně: 

 

„d) zpracovávat údaje uvedené v občanském 

průkazu, data uložená v občanském průkazu a data 

pro elektronické využití občanského průkazu 

uložená mimo občanský průkaz bez prokazatelného 

souhlasu osoby, jíž je občanský průkaz vydán; část 

věty před středníkem se nepoužije pro nahlédnutí 

do občanského průkazu v souvislosti s ověřováním 

totožnosti, které vyžaduje nebo umožňuje právní 

předpis,“. 

 3.6 

K § 44 odst. 5 písm. b) 

 

Podle uvedeného ustanovení správa základních registrů „zablokuje 

na základě telefonické žádosti osoby, jíž je občanský průkaz vydán, data 

potřebná pro její elektronickou identifikaci a autentizaci“. Upozorňujeme, 

že z návrhu zákona není patrné, jakým způsobem bude probíhat ověření 

totožnosti volající osoby, aby bylo zamezeno případnému zneužití daného 

ustanovení. Požadujeme v uvedeném smyslu návrh ustanovení dopracovat. 

Akceptováno, připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

§ 44 odst. 5 písm. b) návrhu zákona bude znít 

následovně: 

 

„b) zablokuje na základě telefonické žádosti osoby, 

jíž je občanský průkaz vydán, a po ověření 

totožnosti této osoby data potřebná pro její 

elektronickou identifikaci a autentizaci; ustanovení 

zákona upravujícího elektronickou identifikaci se 

na ověření totožnosti nepoužijí.“. 

 3.7 

K § 46 odst. 2 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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Konstatujeme, že z návrhu není zřejmé, zda, a případně v jaké lhůtě, má mít 

osoba, která nabyla státní občanství prohlášením nebo udělením, povinnost 

požádat o vydání dočasného občanského průkazu. S ohledem na návrh § 12 

odst. 3, který v takovémto případě stanovuje lhůtu 60 dnů pro podání žádosti 

o vydání „řádného“ občanského průkazu, lze usuzovat, že by měl institut 

dočasného občanského průkazu umožnit překlenutí doby do vydání 

„řádného“ občanského průkazu, jelikož je jeho platnost v takovýchto 

případech omezena právě na 60 dnů, resp. dva měsíce [srov. § 57 písm. b) 

návrhu zákona]. Ustanovení upravující odpovědnost za porušení povinnosti 

mít vydán občanský průkaz však s vydáním dočasného občanského průkazu 

nepracují (srov. § 69 odst. 2 návrhu zákona).  

V zájmu právní jistoty proto požadujeme v návrhu postavit na jisto, zda musí 

osoba, která nabyla státní občanství prohlášením nebo udělením, požádat 

o vydání dočasného občanského průkazu.  

Osoba, která nabyla státní občanství České 

republiky prohlášením nebo udělením, nemá 

povinnost mít vydán dočasný občanský průkaz 

(v § 46 odst. 2 návrhu zákona se výslovně hovoří 

o „právu osoby“). Jedná se tedy pouze o právo 

osoby, která nabyla státní občanství České 

republiky prohlášením nebo udělením, a to 

s ohledem na skutečnost, že „běžný“ občanský 

průkaz není možné této osobě vydat ihned po nabytí 

státního občanství České republiky. Důvodem je 

skutečnost, že osoba, která nabyla státní občanství 

České republiky prohlášením nebo udělením, 

nedisponuje po určitou dobu od nabytí státního 

občanství České republiky matričními doklady, 

které je nutné předložit při podání žádosti o vydání 

„běžného“ občanského průkazu. Po dobu, než 

budou osobě, která nabyla státní občanství České 

republiky prohlášením nebo udělením, vydány 

potřebné matriční doklady, se této osobě nabízí 

možnost, aby svou totožnost prokazovala alespoň 

dočasným občanským průkazem, o který si může 

požádat. 

 3.8  

K § 65 

 

Z návrhu není zřejmé, zda se partnerem ve smyslu daného ustanovení má 

rozumět výlučně registrovaný partner, či zda rovněž druh, resp. družka, 

osoby, jíž byl vydán občanský průkaz. Podotýkáme přitom, že interpretaci, 

podle níž by o poskytnutí digitálního zpracování podoby zesnulé osoby mohl 

žádat pouze manžel či registrovaný partner, nikoliv však druh, resp. družka, 

který žil se zesnulým v domácnosti, lze považovat za nemístně restriktivní 

a jdoucí proti obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku, podle níž se 

mohou výkonu osobnostních práv zesnulé osoby domáhat veškeré blízké 

osoby zesnulého (srov. § 82 odst. 2 občanského zákoníku). Požadujeme proto 

přeformulovat předmětné ustanovení způsobem, z něhož bude patrné, že 

o digitální zpracování podoby zesnulého bude moci žádat rovněž druh, resp. 

družka, zesnulého.  

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Do návrhu zákona byla nově zapracována možnost 

poskytnout fotografii zemřelé osoby osobě blízké, 

přičemž při definici osoby blízké byl brán zřetel 

zejména na možnost ověření vztahu na základě 

údajů vedených v informačním systému evidence 

obyvatel, proto byl výčet osob odvozen z § 8 odst. 3 

zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

a rodných číslech a o změně některých zákonů 

(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Předkladatel se domnívá, že poskytnutí fotografie 

zemřelé osoby osobě blízké nikterak nesouvisí 
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s ochranou osobnosti zemřelé osoby, kterou 

upravuje § 82 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

V § 65 návrhu zákona bude použit pojem „partner 

podle zákona o registrovaném partnerství“ tak, 

aby bylo zřejmé, že partnerem se má na mysli 

registrovaný partner, nikoliv druh či družka. 

 3.9  

K § 69 odst. 1 písm. d) 

 

Upozorňujeme, že skutková podstata přestupku obsažená ve shora uvedeném 

ustanovení reflektuje povinnost, resp. zákaz obsažený v § 42 písm. c) návrhu 

zákona neúplně. Podle právě uvedeného ustanovení nelze podmínit 

poskytnutí služby nebo jiného plnění souhlasem osoby, jíž byl občanský 

průkaz vydán, s pořízením kopie občanského průkazu. Podle navržené 

skutkové podstaty však odpovědnost za přestupek nevzniká již v případě 

podmínění poskytnutí služby nebo jiného plnění souhlasem osoby, jíž byl 

občanský průkaz vydán, s pořízením kopie občanského průkazu, nýbrž 

teprve pořízením kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu 

této osoby. Požadujeme proto přeformulovat předmětnou skutkovou podstatu 

tak, aby postihovala rovněž podmínění poskytnutí služby nebo jiného plnění 

souhlasem osoby, jíž byl občanský průkaz vydán. 

Vysvětleno. Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel přehodnotil uvedení části věty 

za středníkem v § 42 písm. c) návrhu zákona 

a rozhodl se pro její vypuštění. Důvodem je 

skutečnost, že předkladatel považuje část věty 

za středníkem za duplicitní s čl. 7 odst. 4 obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů, podle kterého 

musí být při posuzování toho, zda je souhlas 

svobodný, důsledně zohledněna skutečnost, zda je 

mimo jiné plnění smlouvy, včetně poskytnutí 

služby, podmíněno souhlasem se zpracováním 

osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy 

nutné. Porušení zásady podle čl. 7 obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů je kryto 

přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

k jehož projednání je oprávněn Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Skutková podstata přestupku je 

tudíž v zásadě stejná, uvedením části věty 

za středníkem v § 42 písm. c) návrhu zákona by 

však došlo k roztříštění rozhodovací praxe 

mezi Úřadem pro ochranu osobních údajů a cca 

200 obecními úřady obcí s rozšířenou působností. 

Z tohoto důvodu předkladatel část věty 

za středníkem v § 42 písm. c) návrhu zákona 

vypouští. 
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 3.10  

K § 71 

 

Předmětné ustanovení stanovuje okruh osob, které mohou jednat za osobu 

mladší 15 let. Konstatujeme, že lze předmětné ustanovení považovat jednak 

za nadbytečné, jednak za chybně koncipované. Nadbytečnost předmětného 

ustanovení plyne ze skutečnosti, že je právní úprava zastupování obsažena již 

v § 32 správního řádu. Zároveň přitom platí, že je návrh co do výčtu 

k zastupování oprávněných osob nedůsledný, jelikož opomíjí zastoupení 

opatrovníkem a poručníkem, kteří jsou zástupci na základě zákonného 

rozhodnutí.     

Ve vztahu k dalším specifickým pravidlům, která stanovuje návrh § 71 

odst. 2, pak upozorňujeme, že tato nejsou vždy v souladu s obecnými 

pravidly pro zastupování nezletilé osoby, přičemž návrh explicitně neřeší 

vztah navržené úpravy k úpravě obecné. Navrhovaná úprava tedy je 

způsobilá přivodit aplikační a interpretační obtíže.  

S ohledem na shora uvedené skutečnosti požadujeme předmětné ustanovení 

z návrhu bez náhrady vypustit.  

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Navrhovaný zákon má býti zákonem, který je určen 

nejen pro správní orgány, ale i pro občany. Podle 

názoru předkladatele má stanovení výčtu osob 

oprávněných jednat za osobu mladší 15 let v návrhu 

zákona své opodstatnění. Návrh zákona stanoví 

v § 71 odst. 2, že za osobu mladší 15 let může 

jednat místo zákonného zástupce pěstoun či osoba, 

které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní 

péče. Podle názoru předkladatele tím zákonodárce 

deklaruje, že vydání občanského průkazu považuje 

ve smyslu § 966 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, za běžnou záležitost, k níž není 

potřebný souhlas zákonného zástupce. To znamená, 

že každé rozhodnutí soudu ohledně svěření 

do osobní nebo pěstounské péče bude osobu, které 

byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, 

či pěstouna opravňovat k podání žádosti o vydání 

občanského průkazu bez ohledu na to, zda toto 

oprávnění bude v rozhodnutí uvedeno.  

Do navrhovaného ustanovení bude dodatečně 

doplněno zastupování opatrovníkem a poručníkem, 

čímž bude deklarováno, že podání žádosti o vydání 

občanského průkazu nebude ani v těchto případech 

vyžadovat přivolení soudu. Jako speciální 

ustanovení lze chápat oprávnění ředitele zařízení 

pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 3.11  

K § 72 

 

Obdobně jako v případě návrhu § 71 konstatujeme, že lze navržené pravidlo 

považovat za nadbytečné a zavádějící. Ustanovení odstavce prvého pouze 

jinak podává obecnou úpravu institutů zastoupení členem domácnosti 

a opatrovnictví člověka. Za chybnou lze přitom považovat tu část odstavce, 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Navrhovaný zákon má býti zákonem, který je určen 

nejen pro správní orgány, ale i pro občany. Vizte 

odůvodnění předchozí připomínky 3.10. 
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podle níž má zástupce „práva a povinnosti podle tohoto zákona“, jelikož 

zákon nezakládá práva zástupce, nýbrž jím zastupované osoby. Uvedenou 

fikci lze proto považovat za nepříhodnou a potenciálně působící aplikační 

nejasnosti.  

Ustanovení odstavce druhého pak považujeme za nevhodné, jelikož toliko 

opakuje úpravu obsaženou v občanském zákoníku.  

Požadujeme proto předmětné ustanovení z návrhu bez náhrady vypustit. 

Slova „má práva a povinnosti podle tohoto zákona“ 

budou nahrazena slovy „vykonávat práva 

a povinnosti podle tohoto zákona“. 

4. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

4.1  

K § 14 odst. 3 

 

Pokud by nedošlo k výše doporučenému sjednocení, MZV navrhuje na konci 

písmena a) tohoto ustanovení vypustit slovo „nebo“, na konci textu písmene 

b) doplnit slovo „nebo“ a doplnit písmeno c), které zní: „c) platný občanský 

průkaz.“. 

 

Odůvodnění:  

V případě nezapracování doporučení obsaženého v připomínce č. 1 MZV 

navrhuje doplnit předmětné ustanovení o dokladech předkládaných 

při podávání žádosti o nový občanský průkaz (tj. o druhý a další občanský 

průkaz) žadatelem, který nemá ke dni podání žádosti trvalý pobyt na území 

České republiky, o možnost předložení platného občanského průkazu, 

a to bez nutnosti předkládat rodný list a osvědčení o státním občanství nebo 

cestovní pas. Navrhované doplnění by sjednotilo postup při vydávání 

cestovních pasů a občanských průkazů občanům České republiky s trvalým 

pobytem mimo území České republiky, neboť při podávání žádosti o druhý 

a další cestovní pas je možné předložit platný občanský průkaz, 

a nevyžadovat tak platný cestovní pas či osvědčení o státním občanství. MZV 

proto považuje za žádoucí, aby se stejný postup uplatnil i v případě podávání 

žádosti o občanský průkaz. Lze přihlédnout i k jednomu z deklarovaných cílů 

nové právní úpravy, jímž je usnadnění výměny občanských průkazů 

občanům České republiky žijícím dlouhodobě v zahraničí, jak se uvádí na str. 

6 důvodové zprávy. Jedná se především o občany České republiky pobývající 

dlouhodobě v zemích Evropské unie, kteří nemusejí disponovat platným 

cestovním pasem, neboť pro překročení hranic uvnitř Schengenského 

prostoru využívají pouze občanský průkaz.  

Akceptováno v modifikované podobě.  Připo-

mínkové místo s vypořádáním připomínky 

souhlasí. 

 

Ustanovení § 14 odst. 3 (nově § 13 odst. 3) návrhu 

zákona bude upraveno následovně: 

 

„Žadatel o vydání občanského průkazu, který 

podává žádost o vydání nového občanského 

průkazu a který ke dni podání žádosti nemá trvalý 

pobyt na území České republiky, je povinen při 

podání žádosti předložit 

 

a) rodný list a doklad o státním občanství České 

republiky, nebo 

 

b) průkaz totožnosti“. 

 

Průkaz totožnosti pak bude pro účely navrhovaného 

zákona definován jako doklad, který je veřejnou 

listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli 

o vydání občanského průkazu, včetně jeho podoby 

a státního občanství České republiky, umožňující 

identifikovat tohoto žadatele. 
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 4.2  

K § 70 odst. 3 

 

MZV navrhuje v první i druhé větě tohoto ustanovení vypustit slova 

„, pověřený zastupitelský úřad“.  

 

Odůvodnění:  

MZV navrhuje vyřadit z výčtu úřadů příslušných k projednání taxativně 

vymezených přestupků na úseku občanských průkazů „pověřené 

zastupitelské úřady“, jelikož by tato nová agenda pro ně znamenala 

neúměrnou zátěž. Rozšíření úřadů oprávněných k projednání přestupků 

na úseku občanských průkazů o pověřené zastupitelské úřady není dostatečně 

zdůvodněno a není ani nijak specifikován přínos takového rozšíření.  

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Podle názoru předkladatele se nejedná o neúměrné 

zatěžování, jelikož pověřené zastupitelské úřady 

jsou oprávněny projednat přestupky pouze 

příkazem na místě. Při rozšíření činností, které 

vykonávají zastupitelské úřady, o umožnění podání 

žádosti o vydání občanského průkazu a předání 

vyhotoveného občanského průkazu, je třeba zajistit 

i dodržování zákonných povinností, které se 

na občany vztahují v souvislosti s touto 

problematikou. Jelikož lze předpokládat, 

že pověřené zastupitelské úřady budou k vyřízení 

nového občanského průkazu využívat převážně 

občané, kteří tráví více času v zahraničí, považuje 

předkladatel za nevhodné, aby občané v souvislosti 

s řešením přestupku museli vždy zpět do České 

republiky. Pověřené zastupitelské úřady nadto po 

dohodě s připomínkovým místem převezmou 

přestupkovou agendu až s účinností od 1. ledna 

2025. 

 4.3  

K § 78 

 

MZV navrhuje dosavadní text označit jako odstavec 1 a doplnit odstavec, 

v němž bude stanoveno, že ustanovení o příslušnosti a činnosti pověřených 

zastupitelských úřadů nabývají účinnosti pozdějším dnem (k doplnění) s tím, 

že okamžik nabytí účinnosti (pravděpodobně nikoli dříve než v roce 2023) 

by byl určen podle předpokládané připravenosti zastupitelských úřadů 

k realizaci povinností, které jim předkládaný návrh nového zákona 

o občanských průkazech ukládá. 

 

Odůvodnění: 

Překládaný návrh nového zákona o občanských průkazech se zásadním 

způsobem dotkne fungování zastupitelských úřadů České republiky. 

Realizace navrhovaného zákona, který přináší řadu nových úkolů pro MZV, 

Akceptováno.  Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Pověřené zastupitelské úřady budou zapojeny 

do agendy občanských průkazů od 1. ledna 2025. 

Agenda občanských průkazů bude vykonávána 

pověřenými zastupitelskými úřady uvedenými 

v seznamu, který zveřejní Ministerstvo 

zahraničních věcí.   
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si vyžádá nemalé organizační a procesní změny a rovněž personální 

a finanční požadavky. Naplnění těchto požadavků není možné provést 

do 2. srpna 2021, a proto se navrhuje posunutí účinnosti relevantních 

ustanovení na jiný termín. Konkretizace takového termínu je možná 

až po řádném vyhodnocení všech dopadů navrhovaného zákona, k čemuž 

nemohlo dojít ve lhůtě stanovené pro zaslání připomínek v rámci 

mezirezortního připomínkového řízení (a to nejen s ohledem na současnou 

mimořádnou situaci vzniklou v důsledku výskytu koronaviru označovaného 

jako SARS CoV-2).  

 4.4  

K důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) 

 

MZV navrhuje doplnění materiálu o konstatování, že realizace navrhovaného 

zákona si vyžádá vynaložení finančních prostředků souvisejících se 

zapojením pověřených zastupitelských úřadů do výkonu státní správy na 

úseku občanských průkazů, a dále opravu nepravdivého tvrzení v příslušné 

části závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) – viz odůvodnění.  

 

Odůvodnění: 

 

MZV upozorňuje, že v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

ani v důvodové zprávě, v části o předpokládaném finančním dopadu 

navrhované právní úpravy na státní rozpočet, nejsou zohledněny finanční 

náklady, jež si vyžádá zapojení zastupitelských úřadů České republiky 

do procesu vydávání občanských průkazů, především do přijímání žádostí 

o vydání občanského průkazu a do předávání vydaných občanských průkazů. 

Finanční prostředky bude nutné vynaložit na pořízení nezbytného 

technického vybavení pověřených zastupitelských úřadů i zajištění jejich 

připojení k příslušným systémům Ministerstva vnitra, lze očekávat též 

potřebu stavebních úprav konzulárních pracovišť zastupitelských úřadů 

České republiky. Nelze opomenout ani navyšování systemizace u některých 

zastupitelských úřadů České republiky, jež budou novou agendou výrazně 

zatíženy, a s tím spojené finanční náklady. Vyčíslení konkrétních nákladů, 

resp. odhad těchto nákladů nelze nyní odpovědně učinit. Jedním 

z předpokladů pro určení finančních nákladů je projednání technických 

aspektů realizace navrhovaného zákona v podmínkách MZV, 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Po vysvětlení lze připomínku považovat 

za vypořádanou s tím, že do důvodové zprávy 

a závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) bude doplněno, že finanční dopady nelze 

v současné době vyčíslit. Finanční náklady bude 

možné indikovat na základě příslušných jednání 

a jejich výstupů, poté budou výše zmíněné 

materiály aktualizovány. 
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na zastupitelských úřadech České republiky, s Ministerstvem vnitra: je totiž 

nezbytné projednat mj. otázku, zda informační systém využívaný 

zastupitelskými úřady České republiky bude zajištěn přímo Ministerstvem 

vnitra či bude třeba rozšířit stávající informační systém ePasy MZV o nový 

modul. Obě dvě varianty vyvolávají další otázky. K první variantě se váže 

například otázka specifikace kompatibilních hardwarových zařízení, 

ke druhé variantě například otázka týkající se rozhraní, jímž bude MZV 

zapisovat data nových žádostí o občanský průkaz do evidence občanských 

průkazů.  

 

Na tomto místě MZV rovněž upozorňuje na nepravdivé tvrzení obsažené 

v textu na stránkách 9 a 10 závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 

(RIA), které zní:  

 

„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 o vydání cestovních pasů. Jelikož stávající 

cestovní pasy již obsahují biometrické údaje, jsou uvedené 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. Jedná se o nákladově neutrální 

položku.“. 

 

MZV v této věci uvádí, že cestovní pasy sice obsahují stejné biometrické 

údaje, ale zařízení pro jejich náběr a zpracování nemusejí být kompatibilní. 

Z hlediska způsobu zpracování se v žádném případě nejedná o nepodstatný 

detail, ale o kompletně novou funkcionalitu, z čehož zároveň vyplývá, že se 

nejedná o neutrální nákladovou položku. Pro technické zajištění systému 

bude nutné realizovat několik nadlimitních veřejných zakázek. Bez náležité 

analýzy relevantních aspektů a studie proveditelnosti nelze vyčíslit skutečné 

náklady na straně dotčených ministerstev. 

5. úřad předsedkyně 

Legislativní rady vlády 

5.1  

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – definice 

problému 

 

Vysvětleno a částečně akceptováno, připo-

mínkové místo s vypořádáním připomínky 

souhlasí. 
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Je třeba podrobněji a za pomoci dostupných dat vymezit řešenou oblast 

občanských průkazů (dále OP). Zaprvé popsat výchozí stav, např. počet 

vydaných OP v průběhu let a podle druhu průkazu a časovou, personální 

a finanční náročnost realizace agendy OP (výše plateb úřadům za výkon, 

počet pracovníků zajišťujících agendu, náročnost podání žádosti a výdeje OP 

i archivace listinných žádostí – zde má být snížena administrativní zátěž, je 

tudíž nutné znát její výchozí rozsah). Dále popsat vytíženost pověřených 

úřadů (a co případná rozdílná vytíženost v praxi znamená a způsobuje) či 

využívání elektronické identifikace ze strany občanů. Lze vycházet z údajů 

uvedených ve vyhodnocovacích částech ZZ RIA nebo zmíněného interního 

materiálu. Zadruhé konkretizovat avizované zkušenosti a podněty z aplikační 

praxe, uvést rozsah a četnost jejich výskytu, např. kolika občanů či úřadů se 

praxe týká, jaké potíže a jak často působí. Představení výchozího stavu hned 

v úvodu zprávy je důležité pro porozumění následujícím částem. Zároveň je 

základním předpokladem pro vyhodnocení nákladů a přínosů a srovnání 

současných a očekávaných finančních výdajů. 

Počty dokladů a vytíženost jednotlivých obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností je předkladatel 

schopen dodat k 31. prosinci 2019. Průměrné časy 

pro pořízení žádosti o vydání občanského průkazu 

a pro předání vyhotoveného občanského průkazu 

lze využít ze statistických přehledů 

zpracovávaných v rámci aplikace CDBP. Co se 

týká informací o počtu zaměstnanců, finanční 

náročnosti, výše příspěvku apod., tyto informace 

budou do závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 

regulace (RIA) doplněny. 
 

 

 5.2  

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – definice 

problému 

 

Předkladatel by měl stručně shrnout, na jaké věcné problémy reaguje 

nařízení, které návrh implementuje, a jak jsou problémy relevantní 

pro českou praxi. Lze čerpat z hodnocení dopadů zpracovaného Evropskou 

komisí (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:0110:FIN). 

Vysvětleno a částečně akceptováno, připo-

mínkové místo s vypořádáním připomínky 

souhlasí. 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1157 především reaguje na větší zabezpečení 

občanských průkazů v souvislosti s jejich 

paděláním. O tuto informaci byla závěrečná zpráva 

z hodnocení dopadů regulace (RIA) doplněna. 

 5.3  

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – vyhodnocení 

nákladů a přínosů 
 

Při identifikaci nákladů je třeba zohlednit i proškolení zaměstnanců v práci 

s novou technikou a možné navýšení personálních kapacit. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Proškolení s novou technikou není podle názoru 

předkladatele zapotřebí, jelikož zaměstnanci 

s danými komponenty pracují od roku 2006 

na úseku cestovních dokladů, přičemž pracoviště 

jsou společná. V případě nových zaměstnanců bude 

proškolení pro obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností zajišťovat Ministerstvo vnitra, a to 

bezplatně. 
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 5.4  

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – vyhodnocení 

nákladů a přínosů 

 

Předkladatel by měl vyjasnit, jak se změní administrativní a časová zátěž 

kladená na občany a dotčené úřady. Ačkoli cílem je tuto zátěž snížit, na s. 2 

a 15–16 jsou uvedena tvrzení, které svědčí o opaku (hovořeno o zvýšení 

vytíženosti úřadů či prodloužení doby zpracování žádosti a vydání 

občanského průkazu, apod.).  

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 
S pořizováním biometrických údajů a s kontrolou 

nosičů dat lze předpokládat, že dojde k prodloužení 

časového intervalu jak při podání žádosti o vydání 

občanského průkazu, tak při převzetí vyhotoveného 

občanského průkazu. Prodloužení by se mělo 

řádově pohybovat v rozmezí několika minut 

(předkladatel odhaduje 3-5 minut). 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) byla v duchu uvedeného vysvětlení 

aktualizována. 

 5.5  

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – stanovení 

pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Předkladatel by měl zvážit zapojení hodnotících kritérií, která přímo 

vycházejí ze stanovených cílů – konkrétně administrativní a časové náklady 

pro úřady a občany.  

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 
Administrativní a časové náklady pro úřady 

a občany nebyly do hodnotících kritérií zahrnuty 

z důvodu, že předkladatel nedisponuje konkrétními 

údaji potřebnými pro bližší specifikaci těchto 

kritérií.  

V souvislosti s administrativními a časovými 

náklady lze předpokládat, že dojde k prodloužení 

časového intervalu, a to jak při podání žádosti 

o vydání občanského průkazu, tak při převzetí 

vyhotoveného občanského průkazu. Prodloužení 

by se mělo řádově pohybovat v rozmezí několika 

minut (předkladatel odhaduje cca 3-5 minut). 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) byla v duchu uvedeného vysvětlení 

aktualizována. 

 5.6  Akceptováno.  Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 
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K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – stanovení 

pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

U tabulky č. 2 žádáme vyjasnit způsob bodování, tedy co představuje hodnota 

0, a co naopak hodnota 1. Pokud se budeme držet výsledného pořadí variant, 

měla by 1 znamenat nejvyšší možné naplnění kritéria / určitě ano. U kritéria 

„míra nejistoty při využívání veřejných prostředků“ by toto znamenalo, že 

míra nejistoty je nejvyšší u var. 1. V tom případě ale není jasné, proč tato 

varianta celkově vychází jako nejlepší. 

Hodnocení pořadí spočívá v posouzení 

„naplněnosti“ varianty. Předkladatel navrhuje 

provést úpravu hodnot položky „veřejná soutěž“ 

na „0“, protože hypotetická varianta bez veřejné 

soutěže by byla hodnocena 1 bodem (taková 

varianta však neexistuje). Touto úpravou dojde 

ke snížení celkového hodnocení o „1“, přičemž 

celkové pořadí variant zůstane zachováno.  

 

Předkladatel výše uvedený postup blíže odůvodnil 

v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

(RIA). 

 5.7  

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – stanovení 

pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Měla by být doplněna předpokládaná konečná cena jednotlivých variant, 

alespoň v jakém řádu či rozsahu se odhady pohybují. V opačném případě 

bude chybět podstatná část porovnání variant. V návaznosti žádáme doplnit 

adekvátní hodnocení do tabulky č. 2. Uvedení „0“ u konečné ceny všech 

variant je zavádějící a nic neříkající. Případně je možné do textu doplnit 

vysvětlení tohoto obodování. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 
Finanční dopady pro jednotlivé varianty není 

možné přesně vyjádřit. Jedinou variantou, která je 

jednoznačná, je nulová varianta, ale ta není 

doporučována, jelikož by se s ní snížil komfort 

občanů a rovněž by nemohli na občanský průkaz 

dále již cestovat do zahraničí. 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) bude o tyto finanční dopady doplněna, 

jakmile předkladatel obdrží aktualizované 

indikativní ocenění od Státní tiskárny cenin. 

 5.8  

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – agregované 

dopady nejvhodnějšího řešení 

 

V textu ZZ RIA by měly být podrobněji vyhodnoceny níže uvedené dopady. 

Shrnutí ZZ RIA by pak mělo obsahovat pouze stručný výtah z tohoto 

podrobnějšího vyhodnocení.  

U dopadů na státní rozpočet je třeba rozpadnout celkovou částku dle 

jednotlivých položek a rozlišit, zda jde o jednorázové nebo opakované 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 
Přínos pro občany a tím pádem i pro firemní sektor 

je v tom, že občané budou moci cestovat 

na občanský průkaz v rámci Evropské unie, čímž 

nebudou muset vynakládat větší výdaje na vydání 

cestovního pasu. 

Poskytovatelů fotografických služeb by se změna 
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náklady a přínosy, pokusit se alespoň odhadnout neuvedené částky 

(např. stavební úpravy), popř. vysvětlit, proč nemohou být uvedeny.  

U dopadů na mezinárodní konkurenceschopnost reflektovat implementační 

část a její možné přínosy pro hospodářské postavení ČR, zaměstnanost 

a české firmy obchodující na vnitřním trhu EU.  

U dopadů na podnikatelské prostředí uvést, kolika zhruba poskytovatelů 

fotografických služeb se změna dotkne a do jaké míry může být ovlivněna 

jejich činnost. U implementační části návrhu zohlednit možné přínosy stran 

usnadnění volného pohybu pracovních sil a zboží či obecně obchodování 

v rámci vnitřního trhu EU.  

U dopadů na územní samosprávy specifikovat, do jaké míry se budou muset, 

zejména finančně, podílet na realizaci změn (typicky rekonstrukce prostor) 

a konkretizovat očekávanou míru zvýšení vytíženosti úřadů. Pokud jsou již 

v současnosti některé úřady vytíženy na 94,7 %, jak se situace může změnit 

po zavedení návrhu?  

U dopadů na občany (lze je vidět jako spotřebitele služeb veřejné správy) 

popsat, jak se změní jejich možnosti i povinnosti v oblasti OP či časová 

a administrativní náročnost všech procesů (cíleno je na snížení zátěže, tudíž 

by mělo jít o pozitivní dopady).  

neměla zásadně dotknout a už vůbec by neměla mít 

vliv na jejich pokračující činnost. Fotografie 

od fotografů pro účely pořízení žádosti o vydání 

občanského průkazu byly využívány naprosto 

minimálně. Důvodně se lze domnívat, že je to tím, 

že od roku 2006 se fotografie od fotografů 

nepořizují ani na úseku cestovních dokladů, s čímž 

je spojeno i to, že většina fotografů zrušila svá 

obchodní místa na obecních úřadech a své portfolio 

zaměřila jiným směrem. 

Vytíženost pracovišť bude o trochu vyšší, než je 

v současnosti, ale na druhou stranu bude možné 

ze strany obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností rozšířit své úřední hodiny, jelikož jim 

odpadnou některé další činnosti (např. zakládání 

manuální evidence, poskytování údajů z manuální 

evidence). Obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností budou mít i nadále možnost pořídit si 

nová pracoviště v rámci projektu UNO (umožnění 

nákupu obcím). 

Pro občany se v zásadě s pořízením žádosti 

o vydání občanského průkazu a s předáním 

občanského průkazu nic nemění. Jedinou 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). 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) byla v duchu uvedeného vysvětlení 

aktualizována. 

 5.9  

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – konzultace 

a zdroje dat 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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Předkladatel by měl doplnit, zda byla finální podoba řešení konzultována 

s dotčenými úřady včetně zastupitelských. Případně přiblížit postoje těchto 

subjektů, např. k náročnosti realizace navržených opatření. 

Přímo se zastupitelskými úřady nebo obecními 

úřady obcí s rozšířenou působností nebyla finální 

podoba řešení konzultována. Obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností a Ministerstvo 

zahraničních věcí byly o nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 informováni 

a také jim bylo sděleno, jaké změny návrh zákona 

o občanských průkazech přinese. Obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností prostřednictvím Svazu 

měst a obcí České republiky a Sdružení místních 

samospráv České republiky a Ministerstvo 

zahraničních věcí byly připomínkovými místy 

v rámci meziresortního připomínkového řízení. 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) byla doplněna např. o závěry 

z meziresortního připomínkového řízení. 

6. úřad zmocněnce vlády 

pro lidská práva 

6.1  

K § 3 

 

Základní povinností občana je za stanovených okolností mít vydán občanský 

průkaz. Tuto základní povinnost primárně nijak nerozporuji. Nicméně je 

nutno mít na paměti, že podoba občanského průkazu se technicky neustále 

vyvíjí v souvislosti především s jeho intenzivnějším využíváním 

v mezinárodním styku a s tím souvisejícím silnějším zabezpečením, což je 

ostatně i jeden z důvodů předložení novely. Součástí občanského průkazu se 

stávají často složité technické prvky (strojově čitelné údaje, kontaktní 

elektronický čip). Proto se i výroba občanského průkazu stává technicky 

náročnou a závislou na možnosti státu zajistit fungování této techniky. Návrh 

správně předpokládá, že ne vždy musí být možné technicky fungující 

občanský průkaz vyrobit (ustanovení o dočasných občanských průkazech) 

a ne vždy se musí výroba konkrétního průkazu povést (viz § 32 odst. 3 – 5). 

Přesto může dojít k situaci, kdy občan právě z důvodu tohoto nebude mít 

k dispozici fungující občanský průkaz (např. v mezidobí výroby nového 

funkčního občanského průkazu). Tato situace však právě ve vztahu 

k uvedené povinnosti není uspokojivě řešena, ačkoliv vzhledem právě 

ke stoupající technické náročnosti procesu nabírá na důležitosti. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

  

Předkladatel při tvorbě návrhu zvažoval řešení, 

že v § 3 návrhu zákona uvede výjimky z povinnosti 

mít vydán občanský průkaz vyplývající 

z procesních ustanovení (ve lhůtě pro podání 

žádosti o vydání občanského průkazu běžící 

od dovršení věku 15 let, respektive od pozbytí 

platnosti předchozího občanského průkazu, v době, 

kdy je žádost o vydání občanského průkazu 

vyřizována, apod.), nicméně toto řešení zavrhl 

pro složitost ustanovení (aby bylo dosaženo 

maximální subtilnosti, muselo by se řešit formou 

odkazů na jiné paragrafy; ty však s ohledem 

na množinu adresátů návrhu předkladatel v návrhu 

obecně zaváděl v minimální míře, aby byl návrh 

přehledný), hlavně však z důvodu jeho 

nenormativnosti (pouze by se shrnoval důsledek 

jiných ustanovení), a tedy rozporu s čl. 39 odst. 1 
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Požaduji proto buď v § 3 stanovit, že povinnost mít vydaný občanský 

průkaz neporušuje občan, kterému nebyl občanský průkaz vydán 

z důvodů funkčních chyb, anebo situaci řešit jiným způsobem 

(např. dočasnými potvrzeními, žádostí o občanský průkaz apod.). 

Legislativních pravidel vlády. Předkladatel je 

přesvědčen, a to i na základě zkušeností těch jeho 

zaměstnanců, kteří participují na činnostech 

legislativních orgánů vlády, že by takové řešení 

v legislativních orgánech vlády neobstálo, a proto 

od něj upustil a jeho přesvědčení o jeho 

problematičnosti trvá. 

Předkladatel má za to, že je-li osobě, která má 

povinnost mít vydán občanský průkaz, v návrhu 

stanoveno, do kdy má žádost o vydání občanského 

průkazu podat, a současně je-li v návrhu stanovena 

procedura vydání občanského průkazu včetně 

řešení problémů s vadami občanského průkazu, 

že je normativně bezrozporné, že osoba nic 

neporušuje. Osobě nemůže být na újmu, že nemá 

občanský průkaz, když k problému došlo na straně 

vydávajícího orgánu. Je zřejmé, že osoba nemůže 

být postižena za přestupek, neboť chybí zavinění 

na její straně. 

V odůvodnění k § 3 návrhu zákona se uvádí, 

že v období, v němž je třeba požádat o vydání 

občanského průkazu, a v následujícím období, 

v němž se žádost o vydání občanského průkazu 

vyřizuje, osoba, jež má povinnost mít vydán 

občanský průkaz, s přivolením zákonodárce 

občanský průkaz mít nemusí (může jít až o dobu 

180 dnů ode dne nabytí statusu osoby, jež má 

povinnost mít vydán občanský průkaz, půjde-li 

o osobu, která nabyla státního občanství České 

republiky prohlášením nebo udělením a která 

např. podala žádost o vydání občanského průkazu 

pověřenému zastupitelskému úřadu). Výše uvedené 

se uplatní i vůči osobě, která podala žádost o vydání 

občanského průkazu, a které nebyl občanský 

průkaz vydán ve stanovené lhůtě (např. z důvodu 

funkčních chyb, na které připomínkové místo 

upozorňuje).  
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V praxi je navíc tato situace vedena v evidenci 

občanských průkazů, tudíž kontrolní orgány 

(mezi nimi např. i Policie České republiky), které 

mají do této evidence přístup, disponují informací 

o tom, že osobě nebyl vydán občanský průkaz 

z důvodu funkčních chyb. Osoba, jíž má být vydán 

občanský průkaz, tudíž nebude nijak 

sankcionována. 

 6.2  

K § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2 a § 7 

 

Uvádění pohlaví v občanském průkazu považuji za nadbytečné. 

Pro identifikaci držitele v žádné agendě tento údaj není nutný 

a pro jednoznačné ztotožnění jsou dostačující jiné údaje v občanském 

průkazu jako jméno a příjmení, adresa či datum narození, případně nově 

biometrické údaje. Tento údaj navíc není požadován ani právem EU a některé 

z členských států EU na svých občanských průkazech již pohlaví neuvádějí, 

např. Německo. Problematická je tato otázka zejména pro trans* osoby. Tyto 

osoby často nejsou ztotožněny s pohlavím zapsaným ve svých dokladech 

zejména během procesu úřední změny pohlaví. Předkládání dokladů s 

pohlavím, které neodpovídá jejich osobní identifikaci a jeho sdělování touto 

cestou jim způsobuje obtíže, kdy jsou zbytečně odhalovány právě rozpory 

mezi jejich úředním pohlavím a osobně vnímaným pohlavím. Vzhled těchto 

osob také často jejich zapsanému pohlaví neodpovídá. Uvádění tohoto údaje 

zbytečně zasahuje do práva na soukromí a ochranu osobních údajů a vede 

k dalším traumatům a diskriminaci. Proto neuvádět v dokladech pohlaví 

nedoporučují ani mezinárodní Yogyakartské principy k aplikaci 

mezinárodního práva lidských práv ve vztahu k sexuální orientaci a 

genderové identitě.  

 

Požaduji proto vypustit údaj o pohlaví z povinně uváděných údajů, 

případně jej uvést pouze k žádosti osoby, jíž je občanský průkaz vydán. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Většina států Evropské unie v dokladech, jež 

vydávají, pohlaví uvádí. Některé státy místo 

ukončení zápisu pohlaví naopak uvádí třetí pohlaví, 

tzv. neutrální „X“. Současně předkladatel 

upozorňuje, že řada úkonů je spojena s nutnou 

znalostí pohlaví, ať už se jedná o uzavření sňatku, 

možnost adopce dítěte, nebo např. provedení 

osobní prohlídky. Tyto a další oblasti mohou 

přinášet v případě neuvádění pohlaví problémy. 

 6.3 

K § 5 odst. 2 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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Souhlasím se zachováním dobrovolnosti uvádění informací o rodinném stavu 

včetně registrovaného partnerství. Jako vhodné však vnímám precizaci 

způsobu zániku partnerství v souladu s § 14 zákona o registrovaném 

partnerství podobně jako u manželství, tj. rozlišit zánik partnerství 

rozhodnutím soudu (analogicky k rozvodu) či smrtí jednoho z partnerů 

(analogicky k ovdovění). 

 

Požaduji proto ustanovení doplnit následovně: 

(2) V občanském průkazu se na žádost osoby, jíž je občanský průkaz vydán, 

uvede rodinný stav nebo registrované partnerství, včetně případného 

způsobu jeho zániku. 

Do občanského průkazu se zapisuje rodinný stav 

nebo registrované partnerství podle aktuálního 

stavu. Zapisují se následující stavy: „svobodný“, 

„svobodná“, „ženatý“, „vdaná“, „rozvedený“, 

„rozvedená“, „vdovec“, „vdova“, „zaniklé 

manželství“, „partnerství“ nebo „zaniklé 

partnerství“. Způsob zániku registrovaného 

partnerství nelze v občanském průkazu uvádět 

z důvodu nedostatku místa v této rubrice. Nelze 

zapsat slovo „rozvedený“, ale muselo by být 

uvedeno „zánik partnerství rozhodnutím soudu“, 

anebo místo „vdovec“ by muselo být uvedeno 

„zánik partnerství smrtí partnera“. Z tohoto důvodu 

nelze připomínku akceptovat. 

 6.4 

K § 9 odst. 2, § 10 odst. 2, § 27 odst. 7 a § 29 

 

Nesouhlasím s navrženou právní úpravou žádání o občanský průkaz 

osobami, které tak z různých důvodů (omezení na svobodě, nemoc, 

nemohoucnost) nemohou učinit osobně. Lze uvítat, že úřad je ochoten žádost 

převzít a průkaz vydat i mimo své pracoviště. Lze chápat, že kvůli novým 

bezpečnostním prvkům se vydávání občanského průkazu stává poměrně 

komplikované a přesahuje jen prosté podání žádosti. Nicméně nepovažuji za 

správné, aby osoby musely svou neschopnost nějak složitě prokazovat, a to 

obzvláště např. osoby ve věznicích, osoby se zdravotním postižením, 

nemohoucí apod. V těchto případech je podle mne vhodnějším řešením 

umožnění podání žádosti a převzetí dokladu opatrovníkem, zmocněncem či 

jinou oprávněnou osobou. Návrh chce umožnit jen převzetí dokladu 

zmocněncem, a to navíc jen v omezených případech. Nedomnívám se, že by 

toto ustanovení bylo předmětem nějakého zneužívání a jak potvrzuje i 

důvodová zpráva, je některými úřady uplatňováno již dnes. 

 

Požaduji proto vypustit podmínku prokazování neschopnosti podat 

žádost či vyzvednout doklad na úřadě a naopak umožnit podání žádost 

či vyzvednutí dokladu zmocněncem bez omezení. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Ustanovení § 9 odst. 2 návrhu zákona je nutné 

ponechat ve stávající podobě. Důvodem je 

skutečnost, že osoba, jíž bude občanský průkaz 

vydán, se musí vždy dostavit na pracoviště 

správního orgánu příslušného k přijetí žádosti 

o vydání občanského průkazu (popřípadě se uplatní 

postup podle § 10 odst. 2 návrhu zákona), a to 

především z důvodu pořízení biometrických údajů 

této osoby. Žádost o vydání občanského průkazu 

může být sice v určitých případech podána jinou 

osobou (např. zákonným zástupcem), i tak se však 

vyžaduje přítomnost osoby, jíž bude občanský 

průkaz vydán (např. osoby mladší 15 let, pokud její 

zákonný zástupce žádá o vydání občanského 

průkazu pro tuto osobu). Z výše uvedených důvodů 

proto nepřichází podání žádosti o vydání 

občanského průkazu zmocněncem v úvahu. 
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Ustanovení § 10 odst. 2 (po přečíslování se bude 

jednat o § 10 odst. 3 návrhu zákona) návrhu zákona 

bude upraveno následovně: 

„Nemůže-li se žadatel o vydání občanského 

průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, 

z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného 

závažného důvodu dostavit k podání žádosti 

o vydání občanského průkazu na pracoviště 

podacího místa, podací místo, v jehož správním 

obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na jeho 

žádost podání žádosti i mimo své pracoviště. 

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen 

na výzvu podacího místa, v jehož správním obvodu 

se zdržuje, doložit závažný důvod při podání 

žádosti o vydání občanského průkazu. Tento postup 

se nepoužije v případě žádosti o vydání občanského 

průkazu ve lhůtě do 24 hodin v pracovním dnu nebo 

5 pracovních dnů a žádosti podané pověřenému 

zastupitelskému úřadu. “. 

 

Jde-li o § 27 odst. 7 návrhu zákona (po přečíslování 

se bude jednat o § 27 odst. 3 návrhu zákona), bude 

upraven po vzoru § 10 odst. 2 návrhu zákona (nově 

§ 10 odst. 3 návrhu zákona). 

 

Ustanovení § 29 návrhu zákona (po přečíslování se 

bude jednat o § 27 odst. 3 návrhu zákona), které 

bude zohledňovat i připomínku jiného 

připomínkového místa spočívající v požadavku 

na sjednocení terminologie (již se nepoužívá 

formulace „z důvodu zvláštního zřetele hodného“) 

bude upraveno následovně: 

„Nemůže-li se žadatel o vydání občanského 

průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, 

z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného 

závažného důvodu dostavit k převzetí občanského 

průkazu na pracoviště správního orgánu 

příslušného k předání občanského průkazu, může 
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za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. 

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen 

na výzvu správního orgánu příslušného k předání 

občanského průkazu doložit závažný důvod 

při převzetí občanského průkazu zmocněncem. 

Zmocněnec je povinen při převzetí občanského 

průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně 

ověřeným podpisem žadatele o vydání občanského 

průkazu.“. 

K převzetí vyhotoveného občanského průkazu je 

v určitých případech oprávněn zmocněnec žadatele 

o vydání občanského průkazu (zmocnitelem může 

být např. i zákonný zástupce, který by byl povinen 

převzít občanský průkaz vyhotovený jeho 

nezletilému dítěti, avšak který není schopen 

občanský průkaz převzít s ohledem na dlouhodobé 

zdravotní důvody), neboť přítomnost osoby, jíž má 

být občanský průkaz vydán, není striktně 

vyžadována. Není však ani záměrem, 

aby zmocněnci přebírali občanské průkazy, aniž by 

k tomu byly vážnější důvody. 

 6.5 

K § 13 odst. 4 a 5 písm. b) a § 14 odst. 5 a 6 písm. b) 

Není jasné, proč má žadatel o vydání občanského průkazu, který byl omezen 

na svéprávnosti, povinnost předložit úřadu rozhodnutí soudu o omezení jeho 

svéprávnosti. Úřady mají při vyřizování žádostí provádět podle § 18 odst. 1 

kontrolu údajů v žádosti v informačních systémech veřejné správy, přičemž 

údaje o omezení svéprávnosti jsou dostupné v registru obyvatel. V případě 

pochybností či nesrovnalostí bude úřad podle § 18 odst. 2 moci žadatele 

vyzvat, aby předložil doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění 

těchto pochybností či nesrovnalostí. Problémy lze tudíž řešit tímto způsobem. 

 

Požaduji proto tato ustanovení vypustit. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

V informačních systémech veřejné správy se vede 

pouze to, zda je osoba omezena ve svéprávnosti či 

nikoliv. Nevede se však rozsah omezení, který je 

pro podání žádosti o vydání občanského průkazu 

podstatný. 

 6.6 

K § 13 odst. 3 písm. a), § 14 odst. 3 písm. a) a § 15 písm. a) 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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Není jasné, proč žadatel o občanský průkaz, který nemá trvalý pobyt 

na území ČR, je povinen při podání žádosti předložit vedle rodného listu 

i doklad o svém českém občanství. Podle zákona o českém státním občanství 

se toto prokazuje občanským průkazem, cestovním dokladem či speciálním 

osvědčením. Pokud však žadatel má předložit jako doklad rodný list či 

cestovní pas, je jeho občanství již dostatečně prokázáno těmito doklady a 

není důvod po něm ještě požadovat speciální osvědčení o českém občanství. 

 

Požaduji proto doklad o státním občanství České republiky z ustanovení 

vypustit.  

Občan, který se dlouhodobě zdržuje na území 

cizího státu a zároveň ukončil trvalý pobyt 

na území České republiky, mohl nabýt cizí státní 

občanství, přičemž podmínkou nabytí nového 

státního občanství bylo pozbytí českého státního 

občanství. O této situaci se však orgány České 

republiky nedozvěděly a mohou ji zjistit právě 

až na základě vydávání osvědčení o státním 

občanství, jelikož občan pro vydání musí předložit 

požadované dokumenty, ze kterých může být 

patrné, že nabyl cizí státní občanství. Je třeba 

upozornit, že (bývalý) občan České republiky nemá 

povinnost pozbytí státního občanství České 

republiky českým orgánům notifikovat (institut 

prohlášení o vzdání se státního občanství České 

republiky je institutem fakultativním). 

 6.7 

K § 25 odst. 2 

 

Vzhledem k tomu, že biometrické údaje patří podle obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů mezi zvláště chráněné osobní údaje, považuji 

za nutné zajistit, aby úřad provádějící kontrolu nosiče dat, v němž jsou 

uvedeny biometrické údaje, neměl přístup k těmto datům.  

 

Požaduji proto ustanovení v tomto směru doplnit. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Součástí ověření funkčnosti nosiče dat je i ověření 

funkčnosti přístupu do nosiče dat, respektive 

k datům v něm uloženým. Bez tohoto ověření nelze 

považovat ověření funkčnosti nosiče dat za úplné. 

Neúplné ověření pak zvyšuje riziko případů, kdy 

bude osoba, jíž je občanský průkaz vydán, 

konfrontována s nefunkčním nosičem dat. 

K takové konfrontaci může dojít při hraniční 

kontrole nebo až na území jiného státu, což výrazně 

stěžuje postavení osoby. Těmto situacím je potřeba 

zabránit, a proto je předkladatel nucen trvat 

na komplexitě ověření. 

Předkladatel současně upozorňuje, že kontrolující 

orgány jsou vázány právní úpravou ochrany 

osobních údajů, rovněž technologicky je nosič dat 

řešen tak, aby s biometrickými údaji nebylo možno 

dále nakládat.  
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Předkladatel čerpal i ze zkušeností z agendy 

cestovních dokladů, kde byla obdobná kontrola 

zavedena už v roce 2006. 

 6.8 

K § 25 odst. 4 

 

Oceňuji určitě kontroly, které mají zajistit řádné technické fungování 

občanského průkazu. Nicméně je otázkou, jak se případné zjištění 

nefunkčnosti občanského průkazu či jeho prvku projeví na lhůtách pro jeho 

vydání. Samozřejmě by žadatel o průkaz neměl být těmito okolnostmi nijak 

postižen. Pak by ale celý proces měl být nastaven tak, aby se všechny úkony 

ve stanovených lhůtách řádné stíhaly. Specifická situace pak nastává 

u průkazů vydávaných do 1 či 5 dní, kde však návrh nijak nespecifikuje, 

jak bude reagováno na chyby u těchto průkazů. 

 

Požaduji pro u kontrolních procesů doplnit časové lhůty tak, aby nebylo 

ohroženo vydání občanského průkazu v zákonné lhůtě. Rovněž požaduji 

doplnit, jak bude reagováno na zjištění chyby u průkazů vydávaných do 

1 či 5 dní.  

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel se domnívá, že lhůty nemohou být 

ohroženy, a to z důvodu, že vyhotovené občanské 

průkazy jsou vyráběny s dostatečným předstihem 

tak, aby bylo možné v rámci zákonné lhůty 

případně vyhotovit náhradní občanský průkaz. 

Pro občanské průkazy vydávané do 24 hodin a do 

5 pracovních dnů platí, že konečné řešení je 

projednáno s budoucím držitelem, na základě 

kterého je následně zvolen další postup (v návrhu 

zákona popsáno v § 30 odst. 5). 

 6.9 

K § 31 

 

Jakkoliv je podmínka zrakové kontroly bezchybnosti občanského průkazu při 

převzetí oprávněná, je nutno myslet na situace, kdy to nebude možné 

např. z důvodů zrakového postižení žadatele, který tuto povinnost logicky 

splnit nemůže. V tomto případě by zákon měl mít připravené náhradní řešení. 

 

Požaduji proto v návrhu řešit situaci osob se zrakovým postižením, které 

si občanský průkaz samy zkontrolovat nemohou. 

Akceptováno v modifikované podobě.  Připo-

mínkové místo s vypořádáním připomínky 

souhlasí. 

 

§ 31 (nově § 29) návrhu zákona bude znít 

následovně: 

 

„Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen 

při převzetí občanského průkazu zkontrolovat 

správnost údajů uvedených v občanském průkazu, 

s výjimkou údajů uvedených ve strojově čitelné 

podobě a biometrických údajů.“. 

 6.10  

K § 32 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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Nemohu se ztotožnit s celkově zbytečně komplikovanou koncepcí celého 

ustanovení, která je de facto postavena na ochraně správního orgánu 

bez ohledu na práva držitelů občanských průkazů. Samozřejmě souhlasím 

s tím, že při předání občanského průkazu musí být ověřena jeho funkčnost. 

Avšak vzhledem k dalšímu technickému rozvoji průkazu, který již zdaleka 

není jen pouhou knížkou či kartičkou jako dříve, ale nese s sebou mnohé 

vysoce technické aplikace, považuji za nutné nejen ověřit jejich funkčnost, 

ale i vysvětlit je jejich držitelům a naučit je s nimi zacházet a používat je. 

Uplatněné věkové hranice jsou určovány pouze na základě technických 

parametrů systému bez ohledu na reálnou situaci žadatelů. Jakkoliv 

samozřejmě i u občanských průkazů vydávaných nezletilým dětem musí být 

ověřena jejich funkčnost, nelze k tomu přistupovat pouze formalisticky 

a ukládat jim povinnosti s odpovědností za výsledek, aniž by bylo řádně 

zajištěno, že těmto povinnostem porozumí. Pak by se v důsledku mohlo 

jednat i o neplatná právní jednání ve smyslu § 31 občanského zákoníku. 

Považuji proto za nutné zajistit, aby se nezletilým držitelům všechny 

informace vysvětlily věkově přiměřeným způsobem. 

Stejná situace nastává při přebírání případných ne plně funkčních občanských 

průkazů. Nejsem si jistá, zda a nakolik může dítě mezi 10 – 15 lety 

vyhodnotit, jestli má přijmout průkaz ne úplně funkční a co to pro něj 

případně znamená. Obzvláště proto, že tyto osoby nejsou povinné mít 

občanské průkazy, domnívám se, že by jim neměla být dávána možnost 

užívat ne plně funkční průkazy, ale měly by jim vždy být zajištěny průkazy 

s plnou funkčností.  

V odstavci 3 pak při zjištění chyby ve funkčnosti občanského průkazu jako 

takového (tj. při jeho absolutní nepoužitelnosti) chybí naprosto jakékoliv 

další postupy vůči žadateli, který přitom kvůli tomu nemůže plnit svou 

povinnost mít vydaný občanský průkaz. Toto považuji za naprosto 

nepřijatelné. Navrhuji proto, aby v tomto případě byl zajištěn nový funkční 

občanský průkaz v lhůtě 24 hodin. Rovněž nepovažuji za vhodné, 

aby na případné převzetí občanského průkazu bez funkčního nosiče dat 

příslušný správní orgán nijak nereagoval a jen je poznamenal do spisu. 

I v tomto případě by měla následovat neprodlená výměna občanského 

průkazu za plně funkční. 

 

Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 

§ 32 

„Žadatelem o vydání občanského průkazu“ není 

vždy osoba, jíž bude občanský průkaz vydán“, 

např. bude-li občanský průkaz vydáván osobě 

mladší 15 let, bude žadatelem o vydání občanského 

průkazu zákonný zástupce této osoby, který bude 

mít práva a povinnosti, které by jinak příslušely 

osobě, jíž bude občanský průkaz vydán. 

Předkladatel odkazuje na § 71 návrhu zákona, který 

upravuje jednání za osobu mladší 15 let.  

 

Důvodová zpráva bude doplněna o výše uvedené 

vysvětlení. 
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(1) Správní orgán příslušný k předání občanského průkazu zkontroluje 

při předání občanského průkazu žadateli o vydání občanského průkazu 

staršímu 10 let, zda je občanský průkaz fyzicky způsobilý k předání a ověří 

funkčnost jeho nosiče dat. Předává-li správní orgán příslušný k předání 

občanského průkazu občanský průkaz žadateli o vydání občanského průkazu 

mladšímu 10 let, zkontroluje, zda je občanský průkaz fyzicky způsobilý 

k předání a ověří funkčnost jeho nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické 

údaje. Věty první a druhá se nepoužijí v případě převzetí občanského průkazu 

mimo pracoviště pověřeného úřadu. Správní orgán příslušný k předání 

občanského průkazu žadatele o vydání občanského průkazu vždy 

seznámí s fungováním nosiče dat a dalšími souvislostmi používání 

občanského průkazu za účely podle § 2. Tyto informace budou osobám 

mladším 18 let sděleny ve srozumitelné formě s přihlédnutím k jejich 

věku. 

(2) Žadatel o vydání občanského průkazu starší 10 let je povinen seznámit se 

s fungováním nosiče dat a dalšími souvislostmi používání občanského 

průkazu a s výsledkem ověření funkčnosti nosiče dat, případně i kapacity 

nosiče dat. Žadatel o vydání občanského průkazu mladší 10 let je povinen 

seznámit se s fungováním nosiče dat a dalšími souvislostmi používání 

občanského průkazu a s výsledkem ověření funkčnosti nosiče dat, v němž 

jsou uvedeny biometrické údaje.  

(3) Zjistí-li správní orgán příslušný k předání občanského průkazu 

při předání občanského průkazu žadateli o vydání občanského průkazu 

fyzickou nezpůsobilost občanského průkazu k předání, vyrozumí o této 

skutečnosti ministerstvo a v součinnosti s ministerstvem zajistí výrobu 

nového občanského průkazu ve lhůtě 24 hodin. Ministerstvo předá nový 

občanský průkaz správnímu orgánu příslušnému k předání občanského 

průkazu.  

(4) Zjistí-li správní orgán příslušný k předání občanského průkazu 

při předání občanského průkazu žadateli o vydání občanského průkazu 

staršímu 105 let, že má občanský průkaz nefunkční nosič dat, a uvede-li 

žadatel, že potřebuje používat občanský průkaz bezprostředně po jeho 

vydání, správní orgán mu předá občanský průkaz a neprodleně vyrozumí 

o občanském průkazu, který má nefunkční nosič dat, ministerstvo 

a v součinnosti s ministerstvem zajistí výrobu nového občanského 

průkazu do 24 hodin. Neuvede-li žadatel o vydání občanského průkazu 

starší 105 let, že potřebuje používat občanský průkaz bezprostředně po jeho 

vydání, správní orgán příslušný k předání občanského průkazu vyrozumí 
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o občanském průkazu, který má nefunkční nosič dat, ministerstvo 

a v součinnosti s ministerstvem zajistí výrobu nového občanského průkazu 

do 24 hodin. Ministerstvo předá nový občanský průkaz správnímu orgánu 

příslušnému k předání občanského průkazu. Věty první až třetí se použijí 

obdobně v V případě zjištění, že občanský průkaz, který je předáván žadateli 

o vydání občanského průkazu mladšímu 105 let, je fyzicky nezpůsobilý 

k předání nebo má nefunkční nosič dat, v němž jsou uvedeny biometrické 

údaje správní orgán příslušný k předání občanského průkazu vyrozumí 

o občanském průkazu, který má nefunkční nosič dat, ministerstvo 

a v součinnosti s ministerstvem zajistí výrobu nového občanského 

průkazu ve lhůtě 24 hodin. 

(5) Zjistí-li správní orgán příslušný k předání občanského průkazu 

při předání občanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 24 hodin 

v pracovním dnu nebo 5 pracovních dnů žadateli o vydání občanského 

průkazu staršímu 10 let fyzickou nezpůsobilost občanského průkazu 

k předání nebo nefunkčnost jeho nosiče dat, zvolí další postup po dohodě 

s žadatelem. Uvede-li žadatel, že potřebuje používat občanský průkaz 

bezprostředně po jeho vydání, správní orgán mu předá občanský průkaz 

a neprodleně vyrozumí o občanském průkazu, který má nefunkční nosič 

dat, ministerstvo a v součinnosti s ministerstvem zajistí výrobu nového 

občanského průkazu do 24 hodin. Pokud žadatel neuvede, že potřebuje 

používat občanský průkaz bezprostředně po jeho vydání, správní orgán 

příslušný k předání občanského průkazu vyrozumí o občanském 

průkazu, který je fyzicky nezpůsobilý nebo má nefunkční nosič dat, 

ministerstvo a v součinnosti s ministerstvem zajistí výrobu nového 

občanského průkazu do 24 hodin. Věta první se použije obdobně v případě 

zjištění, že občanský průkaz, který je předáván žadateli o vydání občanského 

průkazu mladšímu 10 let. 

 6.11  

K § 40 odst. 1 

 

Není jasné, proč osoba s omezenou svéprávností nemá mít právo 

na elektronické využití občanského průkazu. Tato osoba má přitom právo 

plně právně procesně jednat v soudním či správním řízení, pokud v něm není 

omezena, což by i vzhledem k judikatuře Ústavního soudu mělo být spíše 

výjimečné. Není proto důvod jí automaticky zbavovat určité možnosti 

jednání. Ustanovení navíc ukazuje nešťastné propojení vymezení věkového 

Akceptováno, připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 
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(osoby nad 15 let) a svéprávnosti, která se plně dosahuje věkem 18 let a může 

být následně omezena. Jde tedy o dvě rozdílné otázky.  

Požaduji proto umožnit i osobám s omezenou svéprávnosti elektronické 

využití občanského průkazu.  

 6.12  

K § 40 odst. 4 

 

Z návrhu není jasné, komu se mají hlásit nebezpečí zneužití dat 

pro elektronické využití občanského průkazu, které byly v občanském 

průkazu uloženy jeho držitelem nebo na její žádost, nebo dat potřebných pro 

jeho elektronickou identifikaci a autentizaci a kdo tedy je za tuto otázku 

odpovědný. Podle návrhu to nemá být ani Ministerstvo vnitra, ani obecní 

či jiné úřady, ani Policie ČR jako v jiných případech zásahů do občanského 

průkazu. 

 

Požaduji proto tuto otázku v návrhu vyřešit. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Osoba, jíž je občanský průkaz vydán, nemá 

povinnost ohlásit nebezpečí zneužití dat 

pro elektronické využití občanského průkazu, které 

byly v občanském průkazu uloženy touto osobou 

nebo na její žádost, respektive jakýchkoliv dat  

pro elektronické využití občanského průkazu na 

rozdíl od povinnosti této osoby ohlásit poškození, 

zničení nebo nebezpečí zneužití občanského 

průkazu. Dojde-li k nebezpečí zneužití dat pro 

elektronické využití občanského průkazu, je na 

rozhodnutí této osoby, zda nebezpečí zneužití 

těchto dat ohlásí či nikoliv. Tato možnost je osobě, 

jíž je občanský průkaz vydán, dána s ohledem 

na skutečnost, že výše uvedená data jsou 

v občanském průkazu aktivována přímo touto 

osobou, popřípadě na její žádost, ne však z moci 

úřední. Osoba, jíž je občanský průkaz vydán, se 

samozřejmě může rozhodnout tak, že nebezpečí 

zneužití výše uvedených dat ohlásí, tímto 

ohlášením nicméně dojde ke skončení platnosti 

občanského průkazu podle § 35 odst. 1 písm. b) 

návrhu zákona, neboť pod širší pojem „nebezpečí 

zneužití“ bude v tomto případě spadat i nebezpečí 

zneužití výše uvedených dat. Ohlášení nebezpečí 

zneužití výše uvedených dat lze učinit u těch 

správních orgánů, u kterých je osoba, jíž je 

občanský průkaz vydán, povinna ohlásit poškození, 

zničení nebo nebezpečí zneužití občanského 

průkazu. Rozhodne-li se však osoba, jíž je 
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občanský průkaz vydán, neohlašovat nebezpečí 

zneužití výše uvedených dat správním orgánům, 

nabízí se dále tyto možnosti: 1) data pro 

elektronické využití občanského průkazu ve smyslu 

§ 5 odst. 4 návrhu zákona mohou být osobou, jíž je 

občanský průkaz vydán, nebo na její žádost 

z občanského průkazu vymazány (čímž nedojde ke 

skončení platnosti občanského průkazu), a 2) 

v případě nebezpečí zneužití  dat pro elektronické 

využití občanského průkazu ve smyslu § 5 odst. 3 

návrhu zákona sloužících pro její elektronickou 

identifikaci a autentizaci  má osoba, jíž je občanský 

průkaz vydán, možnost obrátit se telefonicky 

na Správu základních registrů se žádostí 

o zablokování těchto dat – vizte § 38 odst. 4 návrhu 

zákona ve spojení s § 42 odst. 6 písm. b) návrhu 

zákona. Tímto postupem nedojde ke skončení 

platnosti občanského průkazu, bude zablokována 

pouze elektronická část občanského průkazu.  

 6.13  

K § 43 

 

Souhlasím s omezením využívání biometrických údajů uložených v čipech 

v občanských průkazech. Postrádám v ustanovení nicméně i omezení 

subjektů oprávněných tyto údaje v rámci svých kompetencí využívat. 

 

Požaduji proto doplnit ustanovení následovně: 

 

§ 43 

Omezení využití biometrických údajů 

Biometrické údaje uvedené v nosiči dat se použijí pouze pro účely ověření 

pravosti občanského průkazu a totožnosti osoby, jíž je občanský průkaz 

vydán, příslušnými orgány při překračování státních hranic. 

CELEX 32019R1157 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Podle § 42 odst. 1 písm. b) [nově § 42 odst. 1 

písm. c)] návrhu zákona vede Ministerstvo vnitra 

seznam orgánů, které mají přístup k biometrickým 

údajům uvedeným v nosiči dat. Z tohoto seznamu 

tedy bude vyplývat, kdo je „příslušným orgánem“, 

který je oprávněn k ověření pravosti občanského 

průkazu a totožnosti osoby, jíž je občanský průkaz 

vydán, ve smyslu § 43 návrhu zákona. Předkladatel 

proto nepovažuje připomínkovým místem navržené 

doplnění § 43 (nově § 41) návrhu zákona 

za potřebné. 

 6.14  

K § 44 odst. 5 písm. b) 

Částečně akceptováno.  Připomínkové místo 

s vypořádáním připomínky souhlasí. 
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Lze na jednu stranu ocenit, že osoba si může data potřebná pro její 

elektronickou identifikaci a autentizaci zablokovat telefonicky, ale není 

jasné, jak bude tento proces chráněn proti případnému zneužití (např. ověření 

totožnosti žadatele). 

 

Požaduji v tomto směru ustanovení dopracovat. 

Na základě připomínky uplatněné jiným 

připomínkovým místem bude znění § 44 odst. 5 

písm. b) [nově § 42 odst. 6 písm. b)] návrhu zákona 

následující: 

 

„b) zablokuje na základě telefonické žádosti osoby, 

jíž je občanský průkaz vydán, a po ověření 

totožnosti této osoby státní data pro elektronické vy 

užití občanského průkazu, která jsou potřebná pro 

její elektronickou identifikaci a autentizaci; 

ustanovení zákona upravujícího elektronickou 

identifikaci se na ověření totožnosti nepoužijí.“. 

 6.15  

K § 48 odst. 2 a § 55 odst. 2 

 

Nesouhlasím s tím, aby žádost o dočasný občanský průkaz nešla podat 

a průkaz převzít mimo pracoviště úřadu. Vydávání dočasných občanských 

průkazů se předpokládá nejen v případech volby žadatele, ale i na jeho vůli 

nezávislých (např. přírodní katastrofy apod., viz současná situace). Proto 

považuji za nepřiměřené požadovat v těchto situacích po osobách, aby se 

musely dostavovat na úřad za každou cenu bez ohledu na omezení svobody, 

nemohoucnost apod. Navíc se má podle § 49 jednat o podání v tradiční 

listinné podobě, tudíž zvláštní způsob podání a převzetí by nemělo být 

problematické. 

 

Požaduji proto uvedená ustanovení vypustit. 

Akceptováno.  Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Z § 48 a § 55 budou odstavce 2 vypuštěny. 

 

 6.16  

K § 65 

 

Oceňuji, že nově mají mít rodinní příslušníci možnost získat digitální 

fotografii zemřelé blízké osoby. Toto právo by však mělo náležet jakékoliv 

blízké osobě ve smyslu občanského zákoníku (včetně např. spolužijících 

osob) a nikoliv jen nejbližším rodinným příslušníkům.  

 

Požaduji proto umožnit získat digitální fotografii zemřelé osoby všem 

osobám blízkým. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Okruh osob je vymezen tak, aby jej bylo možné 

ověřit z informačního systému evidence obyvatel 

podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

a rodných číslech a o změně některých zákonů 

(zákon o evidenci obyvatel), a žádost tak vyřídit 

v maximální možné míře automatizovaně. 

Předkladatel má obavy, že by v případě rozšíření 
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na všechny osoby blízké vedlo k vyšší komplexitě 

procesu (zejména pro kontaktní místa veřejné 

správy, s jejichž využitím se výhledově počítá) 

způsobené prokazování „blízkosti“, což by bylo 

neúměrné přínosu celé agendy. 

 6.17  

K § 69 odst. 1 písm. d) 

 

Zatímco § 42 písm. c) zakazuje jak pořizovat kopie občanského průkazu bez 

souhlasu jeho držitele, tak podmínit jeho souhlasem poskytnutí služby nebo 

jiného plnění, přestupek podle § 69 odst. 1 písm. d) má postihovat jen 

pořízení kopie občanského průkazu bez souhlasu držitele. S tím nesouhlasím, 

neboť se tak může smysl celého ustanovení snadno obcházet, když budou 

lidé nuceni k udělení souhlasu právě odpíráním zboží či služby. 

 

Požaduji proto do skutkové podstaty přestupku zahrnout i podmínění 

poskytnutí služby nebo jiného plnění souhlasem osoby, jíž byl občanský 

průkaz vydán. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel přehodnotil uvedení části věty 

za středníkem v § 42 písm. c) návrhu zákona 

a rozhodl se pro její vypuštění. Důvodem je 

skutečnost, že předkladatel považuje část věty 

za středníkem za duplicitní s čl. 7 odst. 4 obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů, podle kterého 

musí být při posuzování toho, zda je souhlas 

svobodný, důsledně zohledněna skutečnost, zda je 

mimo jiné plnění smlouvy, včetně poskytnutí 

služby, podmíněno souhlasem se zpracováním 

osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy 

nutné. Porušení zásady podle čl. 7 obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů je kryto 

přestupkem podle § 62 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

k jehož projednání je oprávněn Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Skutková podstata přestupku je 

tudíž v zásadě stejná, uvedením části věty 

za středníkem v § 42 písm. c) návrhu zákona by 

však došlo k roztříštění rozhodovací praxe 

mezi Úřadem pro ochranu osobních údajů a cca 

200 obecními úřady obcí s rozšířenou působností. 

Z tohoto důvodu předkladatel část věty 

za středníkem v § 42 písm. c) návrhu zákona 

vypouští. 

7. odbor kompatibility 

Úřadu vlády České 

7.1  

K § 43 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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republiky Biometrické údaje mají být využívaný pouze v souladu s účelem, který 

stanovuje čl. 11 odst. 6 nařízení. Návrh zákona omezuje tento účel pouze 

na překračování státních hranic. Požadujeme vysvětlit, proč dochází 

k takovému omezení. 

Předkladatel vnímá uvádění biometrických údajů 

v občanských průkazech jako velice citlivou 

záležitost. Podle čl. 11 odst. 6 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 by měly být 

biometrické údaje uváděné v občanském průkazu 

používány pro účely ověření pravosti občanského 

průkazu a dále pro účely ověření totožnosti držitele 

občanského průkazu, přičemž uvedené nařízení 

tyto dva účely nespojuje pouze s překračováním 

státních hranic. Návrh zákona zavádí biometrické 

údaje v občanských průkazech za účelem použití 

občanského průkazu jako cestovního dokladu, 

tj. biometrické údaje uvedené v občanském 

průkazu nemají být využity pro vnitrostátní účely. 

Předkladatel dále uvádí, že občanské průkazy 

v sobě zahrnují prvky, na základě nichž je možné 

určit, zda se jedná o pravý občanský průkaz 

či falešný občanský průkaz. K tomuto zjištění tedy 

nejsou biometrické údaje uvedené v občanských 

průkazech třeba. Z uvedených důvodů je proto 

v návrhu zákona využití biometrických údajů 

uvedených v občanských průkazech omezeno 

pouze na překračování státních hranic. Předkladatel 

se domnívá, že nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1157 navržené omezení využití 

biometrických údajů uvedených v občanských 

průkazech umožňuje. 

 

V návaznosti na výše uvedené byla 

s připomínkovým místem dohodnuta následující 

úprava § 43 (nově § 41) návrhu zákona: 

„Biometrické údaje uvedené v nosiči dat se použijí 

pouze pro účely ověření pravosti občanského 

průkazu a totožnosti osoby, jíž je občanský průkaz 

vydán, při překračování státních hranic. Větou 

první nejsou dotčeny pravomoci orgánů jiných 

členských států Evropské unie nebo orgánů 

Evropské unie.“. 
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Do důvodové zprávy bylo doplněno vysvětlení, 

z jakého důvodu bylo přistoupeno k omezení 

využití biometrických údajů. 

 7.2  

K § 44 odst. 1 písm. b) 

 

Z článku 11 odst. 7 nařízení plyne kromě povinnosti vést seznam příslušných 

orgánů, které mají přístup k biometrickým údajům, také povinnost 

každoročně jej předkládat Komisi. Zakotvení této povinnosti v návrhu 

postrádáme. Požadujeme vysvětlit resp. doplnit. 

Akceptováno.  Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

  

Ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) [nově § 42 odst. 1 

písm. c)] návrhu zákona bude upraveno 

následovně: 

 

„vede seznam orgánů, které mají přístup 

k biometrickým údajům uvedeným v nosiči dat, 

a předkládá každoročně tento seznam Evropské 

komisi,“. 

 7.3  

K § 61 odst. 2 

 

Navrhovaná novelizace § 61 odst. 2 neodpovídá dikci čl. 10 odst. 3 nařízení, 

který stanoví, že předmětné údaje se s určitými výjimkami uchovávají do dne 

převzetí dokladu, nejdéle však do 90 dnů ode dne vydání dokladu. 

Akceptováno.  Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Ustanovení § 61 odst. 2 návrhu zákona (nyní 

rozděleného do dvou odstavců v rámci § 59) bude 

následující: 

 

„ (2) Údaje podle § 58 odst. 4 písm. c) se v evidenci 

občanských průkazů vedou výlučně po dobu 

od jejich pořízení do doby převzetí občanského 

průkazu žadatelem o vydání občanského průkazu, 

nejpozději však do uplynutí 90 dnů ode dne vydání 

občanského průkazu. 

 

 (3) Údaje podle § 58 odst. 5 písm. e) se v evidenci 

občanských průkazů vedou výlučně po dobu 

od jejich pořízení do uplynutí 90 dnů ode dne 

vydání občanského průkazu.“. 

 7.4  

Obecně k implementaci některých ustanovení 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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Čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 nařízení ukládají povinnosti 

členským státům, a tudíž by měly být provedeny do vnitrostátního práva. Ve 

srovnávací tabulce je u předmětných článků uvedeno, že jsou z hlediska 

adaptace nerelevantní. Požadujeme vysvětlit, jakým způsobem budou (již 

jsou) tato ustanovení do českého právního řádu provedena, neboť 

nerelevantní být nemohou. 

K čl. 9 odst. 2  

Uvedený článek bude proveden v § 42 odst. 1 

návrhu zákona, a to následovně: 

„b) spolupracuje v případě potřeby s informačními 

a asistenčními službami na úrovni Evropské unie,“. 

 

K čl. 10 odst. 2  

Všechna kontaktní místa, tj. obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností a Ministerstvo vnitra, jsou 

vybavena speciálním zařízením pro pořizování 

biometrických údajů a dodržují příslušné články 

Ústavy České republiky, Listiny základních práv 

a svobod, Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů a v neposlední řadě rovněž zásady činnosti 

správních orgánů podle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh zákona částečně upravuje postup týkající se 

pořizování biometrických údajů osoby, jíž bude 

občanský průkaz vydán, a to v § 20 (nově § 19). Na 

základě zmocnění uvedeného v § 73 písm. i) návrhu 

zákona pak budou technické podmínky a postup 

při pořízení a zpracování biometrických údajů 

upraveny zejména ve vyhlášce, kterou předkladatel 

v současné době připravuje. 

 

Do důvodové zprávy byl na základě požadavku 

připomínkového místa doplněn způsob 

implementace čl. 10 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157. 

 

K čl. 14 odst. 3  

Personifikaci občanských průkazů zajišťuje Státní 

tiskárna cenin, tj. státní podnik, se kterým má 

Ministerstvo vnitra uzavřenou dlouhodobou 

smlouvu. 

8. Bezpečnostní 8.1  

K § 67 odst. 1 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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informační služba V § 67 odst. 1 požadujeme vypustit slova „jinému subjektu“, protože pojem 

„jiný subjekt“  nemá v právu ČR přesný a jednoznačný význam. Navíc jsou 

to jiné právní předpisy, které jednoznačně určují jak příjemce, tak 

poskytovaný rozsah údajů. 

Ustanovení § 67 návrhu zákona je třeba odlišit 

od § 63 návrhu zákona, který upravuje poskytování 

údajů z evidence občanských průkazů o osobě, jíž 

je občanský průkaz vydán, této osobě. S ohledem 

na tuto skutečnost musí z § 67 návrhu zákona 

vyplývat, že se údaje o osobě, jíž je občanský 

průkaz vydán, které jsou vedeny v evidenci 

občanských průkazů, neposkytují této osobě, 

ale subjektu odlišnému od této osoby. To se 

vyjadřuje právě formulací „jinému subjektu“, 

přičemž právní řád České republiky běžně používá 

pojem „jiný subjekt“ – vizte např. § 9 písm. a) 

zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů 

a o změně některých zákonů (zákon o obětech 

trestných činů). V § 67 návrhu zákona je proto 

nutné zachovat tento obecný pojem, a to z důvodu, 

že zahrnuje všechny subjekty, kterým lze 

na základě zvláštních právních předpisů, 

poskytnout údaje z evidence občanských průkazů. 

Vzhledem k tomu, že zvláštní právní předpisy 

označují tyto subjekty odlišně, je vyloučeno, 

aby byl pojem „jiný subjekt“ v § 67 návrhu zákona 

konkretizován. Současně nemůže být pojem „jiný 

subjekt“ vypuštěn, a to s ohledem na úvodní část 

odůvodnění. 

 8.2  

K § 67 odst. 2 

 

V § 67 odst. 2 požadujeme doplnit slova „nestanoví-li jiný právní předpis 

jinak“. 

 

Odůvodnění: 

Návrh je v rozporu s §11c zákona č. 153/1994 Sb. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Navrhované doplnění je podle názoru předkladatele 

nadbytečné, zvláštní právní předpis stejné či vyšší 

právní síly může vždy stanovit jinak. V takovém 

případě se uplatní zásada lex specialis derogat legi 

generali a zvláštní pravidlo se aplikuje přednostně 

před obecným. Předkladatel byl v minulosti 

opakovaně konfrontován s požadavkem 

legislativních orgánů vlády, aby byly doušky typu 

„nestanoví-li jiný právní předpis jinak“ v jím 
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předkládaných návrzích právních předpisů 

vypuštěny. Tomuto požadavku předkladatel 

přizpůsobil svou legislativně-technickou praxi. 

Předkladatel vyřeší připomínku tak, že v pasáži 

důvodové zprávy k příslušnému ustanovení uvede 

jako výjimku právě § 11c zákona č. 153/1994 Sb., 

o zpravodajských službách České republiky, 

ve znění zákona č. 205/2019 Sb.  

9. Český telekomunikační 

úřad 

9.1  

K § 42 písm. d) 

 

Úřad navrhuje vypustit slova „údaje uvedené v občanském průkazu,“, 

případně dopracovat důvodovou zprávu k tomuto ustanovení. 

 

Odůvodnění: 

Důvodová zpráva k tomuto ustanovení uvádí, že oproti stávající úpravě se do 

výčtu případů nedovoleného nakládání s občanským průkazem zahrnuje 

i nedovolené nakládání s nosičem dat. Úřad se však domnívá, že oproti 

stávající úpravě, která zakazuje (nad rámec obecné úpravy zpracování 

osobních údajů) nakládání se strojově čitelnými údaji vedenými 

v občanském průkazu, popřípadě v kontaktním elektronickém čipu, 

navrhovaná úprava zakazuje zpracování veškerých údajů uvedených 

v občanském průkazu bez prokazatelného souhlasu držitele občanského 

průkazu. V daném případě není zřejmý vztah této úpravy s obecnou úpravou 

ochrany osobních údajů, když není zřejmé, jak se případně liší skutkové 

podstaty zakázaného zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů 

podle této úpravy a obecné úpravy stanovené v Obecném nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR). Úřad proto navrhuje tuto úpravu, týkající se 

„běžných“ osobních údajů (mimo speciální úpravu týkající se dat uložených 

v občanském průkazu a dat pro elektronické využití občanského průkazu 

uložených mimo občanský průkaz) buď vypustit, nebo dopracovat 

důvodovou zprávu tak, aby bylo zřejmé, proč je nutno speciálně upravovat 

zákaz zpracování údajů uvedených v občanském průkazu bez souhlasu 

osoby, jíž byl občanský průkaz vydán. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel navrhuje po dohodě s jiným 

připomínkovým místem následující znění § 42 

(nově § 40) písm. d) návrhu zákona: 

 

„d) zpracovávat údaje uvedené v občanském 

průkazu, data uložená v občanském průkazu a data 

pro elektronické využití občanského průkazu 

uložená mimo občanský průkaz bez prokazatelného 

souhlasu osoby, jíž je občanský průkaz vydán; část 

věty před středníkem se nepoužije pro nahlédnutí 

do občanského průkazu v souvislosti s ověřováním 

totožnosti, které vyžaduje nebo umožňuje právní 

předpis,“. 

 

Předkladatel považuje za vhodné, aby navrhované 

ustanovení obsahovalo i formulaci „údaje uvedené 

v občanském průkazu“. Zpracováním údajů se 

rozumí i „nahlédnutí“, z tohoto důvodu je ve vztahu 

k této operaci s osobními údaji stanoven zvláštní 

režim (vizte větu za středníkem). 

10. Národní bezpečnostní 10.1  

K § 3 

Akceptováno, připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 
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úřad Dle návrhu zákona se povinnost mít vydán občanský průkaz vztahuje 

na státního občana České republiky, který dosáhl věku 15 let, je svéprávný 

a má trvalý pobyt na území České republiky. 

Z dikce ustanovení vyplývá, že se jedná o kumulativní výčet podmínek 

pro vznik povinnosti mít vydán občanský průkaz. Vycházíme-li z toho, že se 

zde jedná o požadavek plné svéprávnosti (a contrario k § 4 návrhu zákona) 

a z toho, že dle § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, plně 

svéprávným se člověk stává zletilostí, tedy dovršením osmnáctého roku věku, 

nebo přiznáním svéprávnosti, nedává dikce § 3 návrhu zákona smysl. 

Dle našeho názoru by se požadavek na svéprávnost měl vztahovat spíše 

k tomu, že osobě starší než 15 let nebyla svéprávnost omezena. Tomu 

nasvědčuje i důvodová zpráva k § 4, která možnost mít vydán občanský 

průkaz dává občanům, kteří jsou mladší 15 let, jsou omezeni ve svéprávnosti 

nebo nemají trvalý pobyt na území České republiky. Tudíž nesplňují 

požadavky podle ustanovení § 3, zákon jim však umožňuje občanský průkaz 

získat. Tato konstrukce odpovídá i dosavadní právní úpravě § 2 odst. 3 a 4 

zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Žádáme tedy o úpravu 

ustanovení § 3. 

Předkladatel z § 3 návrhu zákona vypustí formulaci 

„, je svéprávný“. 

 

11. Nejvyšší soud 11.1  

K § 5 odst. 1 písm. a) bodu 10 

 

K tomuto návrhu uplatňujeme zásadní připomínku ve vztahu k ustanovení 

§ 5 odst. 1 písm. a) bod 10. návrhu zákona, a to jak ohledně tohoto ustanovení 

samotného, tak rovněž v jeho kontextu s ustanovením § 3 návrhu zákona 

a s ustanovením § 69 odst. 2 návrhu zákona.  

 

Připomínka je tedy vznesena proti automatickému (tudíž povinnému) 

uvádění biometrických údajů (zobrazení obličeje a otisků prstů rukou) osob 

do občanských průkazů.   

 

Navrhujeme změnit návrh zákona tak, aby uvedení biometrických údajů 

v občanských průkazech bylo založeno na principu dobrovolnosti, tedy 

pouze u osob, které to budou výslovně požadovat, a budou tedy srozuměny 

i s tím, že jejich biometrické údaje budou uloženy v nějaké databázi s tím 

spojené. Vzhledem k tomu, že uvedené údaje (zejména pak otisky prstů) 

mohou být u značné části populace vnímány jako velmi citlivé z hlediska 

ochrany soukromí a osobní integrity, povinnost jejich poskytnutí by měla být 

Vysvětleno. Připomínkové místo na zásadní 

připomínce netrvá, deklaruje však, že 

nesouhlasí s navrženou koncepcí, podle které si 

státní občan České republiky nebude moct 

zvolit, zda mu bude vydán občanský průkaz 

s biometrickými údaji nebo občanský průkaz 

bez biometrických údajů. 

  

Předkladatel zvažoval několik variant, mezi nimi 

i variantu, kdy by byly vydávány dva druhy 

„běžných“ občanských průkazů – občanský průkaz 

odpovídající požadavkům nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 (tj. obsahující 

nosič, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, 

a sloužící mj. jako cestovní doklad) a občanský 

průkaz, který by byl používán pouze v rámci České 

republiky, který by nosič dat, v němž jsou uvedeny 

biometrické údaje, neobsahoval (tzv. vnitrostátní 

občanský průkaz). Občan by si tedy mohl zvolit, 
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vázána jen na zcela nezbytné případy, jako např. potřeby trestního řízení, 

prevence kriminality, ochrany bezpečnosti atd. K dosažení účelu (smyslu) 

občanských průkazů, tedy k prokázání totožnosti osoby, zcela postačí údaje, 

které byly obsaženy v občanských průkazech po celá dlouhá léta až dosud.  

 

Podle našeho názoru povinné uvedení biometrických údajů osob (státních 

občanů České republiky, kteří dosáhli věku 15 let, jsou svéprávní a mají 

trvalý pobyt na území České republiky) do občanských průkazů a uložení 

těchto údajů v nějaké databázi za situace, kdy je v § 3 návrhu zákona 

stanovena povinnost těchto osob mít vydán občanský průkaz a nesplnění této 

povinnosti je jako přestupek sankcionováno v § 69 odst. 2 návrhu zákona, 

vyvolává důvodné obavy z toho, že taková úprava překračuje přípustné meze 

zásahů do základních práv a svobod ve smyslu čl. 4 a 10 Listiny základních 

práv a svobod. 

 

Přitom je zřejmé, že současný svět a společenský systém je nastaven tak, 

že bez občanského průkazu by nebyli lidé schopni běžného života 

a uspokojování základních lidských potřeb, když prokázání se občanským 

průkazem (nebo jiným průkazem vydaným na základě občanského průkazu) 

se vyžaduje u většiny základních činností (lékařská péče, pracovněprávní 

vztahy, řízení motorových vozidel atd.). Proto člověku, který by z důvodu 

pociťovaného značně nepřiměřeného zásahu do své osobní integrity 

v důsledku poskytnutí biometrických údajů byl z důvodu neposkytnutí těchto 

údajů, a tedy za nesplnění zákonné povinnosti „mít vydán občanský průkaz“, 

ochoten vystavit se stanoveným zákonným sankcím, by stejně hrozila 

faktická i sociální izolace a nemožnost uspokojovat v tomto systému své 

základní potřeby. 

 

Další stránkou této věci, která sice přesahuje rámec odborných právních 

připomínek, avšak nedělitelně souvisí s problematikou ochrany soukromí 

lidí, tedy i s problematikou povinného poskytování biometrických údajů, je 

otázka celkového směřování lidské společnosti ve smyslu technologického 

vývoje, který lze označit zejména v posledních desetiletích za více než 

překotný a směřující podle mnoha vědců a odborníků ke konci této civilizace 

jako takové. Není a ani nemůže být smyslem či ambicí této připomínky 

poukázat na všechny možné konotace a souvislosti, spíše jde jen o určitou 

připomínku k zamyšlení. 

 

který občanský průkaz mu bude vydán, zůstala by 

však povinnost mít vydán občanský průkaz (jeden 

z výše uvedených druhů). 

Výše uvedená úprava by měla za následek rozšíření 

druhů vydávaných občanských průkazů, což se při 

jednáních týkajících se nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ukázalo jako 

nežádoucí, neboť Evropskou komisí není 

zvyšování počtu druhů dokladů podporováno.  

Předkladatel spatřuje ve vydávání občanských 

průkazů s nosičem dat, v němž jsou uvedeny 

biometrické údaje, výhodu v tom smyslu, že tento 

druh občanského průkazu bude možné využívat 

jako cestovní doklad v rámci Schengenského 

prostoru, případně i mimo něj (bude-li občanský 

průkaz za cestovní doklad uznán zemí mimo 

Schengenský prostor). Tento typ občanského 

průkazu bude všeobecně přijímán a případné 

pochybnosti o jeho pravosti nebo identitě osoby, jíž 

je občanský průkaz vydán, bude možné za použití 

příslušných prostředků vnitrostátními orgány 

a orgány agentur Evropské unie téměř kdekoliv 

ověřit.  

 

V návaznosti na výše uvedené předkladatel uvádí, 

že stěžejním důvodem neakceptace připomínky je 

předkladatelem zvolená koncepce, která 

nepřipouští, aby byly vydávány dva druhy 

občanských průkazů (výjimkou je vydávání 

dočasných občanských průkazů, což ovšem není 

jiný druh „běžného“ občanského průkazu), 

tj. občanský průkaz s biometrickými údaji 

a občanský průkaz bez biometrických údajů. 

Předkladatel tedy vychází z povinného zavedení 

biometrických údajů do průkazů totožnosti, které 

vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1157. Předkladatel nepovažuje 

za vhodné, aby byla občanům dána možnost volby 
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Nyní se nacházíme v době obrovského technologického rozmachu, kdy 

internet, sociální sítě, družicové systémy, drony, kamery na ulicích 

a dopravních komunikacích, kamery na domech a v domácnostech, 

v dopravních prostředcích, různé sledovací systémy, chytré mobilní telefony, 

atd. učinily z ochrany soukromí občanů spíše jen iluzorní záležitost. Dnes už 

máme v České republice povinné čipování psů a povinné poskytování 

biometrických údajů všech občanů by bylo jen prvním stadiem k tomu, aby 

napříště bylo zakotveno povinné čipování lidí, které se ve světě děje 

(prozatím) na více-méně dobrovolné bázi. Vývoj k tomuto však jednoznačně 

směřuje, a to nejen k čipování lidí, ale i k širšímu spojení výpočetní 

technologie s lidskými těly (kybernetické implantáty, exoskeletony, atd.). Již 

nyní současná společnost více, než kdy jindy ve své historii, připomíná 

společnost, před kterou varovali ve svých knihách Eric Arthur Blair (George 

Orwell) a Aldous Huxley. A povinné zavedení biometrických údajů lze 

považovat za další krok k dosažení tohoto nežádoucího stavu. 

 

Je tedy nutno položit si otázku, zda je možné zastavit nebo alespoň omezit 

určité „technologické šílenství“. Odmítnutí povinného poskytování 

biometrických údajů všech občanů by bylo nakročením správným směrem. 

 

Jistě bude k této připomínce nastolen základní protiargument, že Česká 

republika je povinna implementovat příslušné nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1157 do svého právního řádu a návrh zákona 

o občanských průkazech to právě činí. Je však otázkou, zda právě současná 

celosvětová situace a potřeba určité transformace Evropské unie není 

dostatečným důvodem k tomu, aby se vyčkalo s implementací jakýchkoli 

unijních právních předpisů do našeho právního řádu. 

 

 Ze všech výše uvedených důvodů navrhujeme, aby v předloženém 

návrhu zákona nebyla zavedena povinnost poskytovat jakékoli biometrické 

údaje a aby to bylo jen na dobrovolném rozhodnutí každé osoby, která má 

povinnost mít občanský průkaz. 

mezi tím, zda občanský průkaz, který jim bude 

vydán, bude či nebude obsahovat biometrické 

údaje. Nutno říci, že předkladatel omezuje využití 

biometrických údajů (vizte § 43 návrhu zákona), 

a to pouze na překračování státních hranic (není 

tedy využito v plné míře čl. 11 odst. 6 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157). 

Důvodem je skutečnost, že předkladatel vnímá 

uvádění biometrických údajů v občanských 

průkazech jako velice citlivou záležitost, a rovněž 

skutečnost, že návrh zákona zavádí biometrické 

údaje v občanských průkazech pouze za účelem 

použití občanského průkazu jako cestovního 

dokladu. Stávající občanské průkazy v sobě 

zahrnují prvky, na základě nichž je možné určit, zda 

se jedná o pravý či falešný občanský průkaz, 

k tomuto zjištění proto není třeba uvedení 

biometrických údajů v občanském průkazu. 

Uvedeným chce předkladatel říci, že biometrické 

údaje uvedené v občanských průkazech nebudou 

využívány pro vnitrostátní účely, ale budou 

využívány pouze při překračování stáních hranic. 

 

Jde-li o připomínkovým místem zmiňovanou 

neústavnost navrhovaného zákona, tuto 

předkladatel neshledává, byť se biometrické údaje 

řadí do zvláštní kategorie osobních údajů, 

na základě čehož podléhá jejich zpracování 

mnohem přísnějšímu režimu. K tomu předkladatel 

dále uvádí, že  zásah do osobní integrity a soukromí 

jednotlivce musí vždy splňovat požadavky 

proporcionality, tj. zásah do základních práv nesmí 

být v nepoměru s užitkem, který byl tímto 

omezením dosažen ve veřejném zájmu (tj. zájem 

na zpracování osobních údajů „převažuje“ 

nad oprávněnými zájmy subjektu údajů). Podle 

předkladatele převažuje veřejný zájem na uvedení 

biometrických údajů v občanských průkazech, 
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přičemž jej lze spatřovat především v zajištění 

a ochraně vnitřní bezpečnosti a v posílení 

zabezpečení občanských průkazů proti jejich 

zneužití či padělání, což ve svém důsledku povede 

mimo jiné k potírání přeshraniční kriminality 

a ochraně samotného držitele tohoto dokladu.  

 

Z výše uvedených důvodů proto předkladatel 

považuje vydávání občanských průkazů s nosičem 

dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, 

za správný krok. 

12. Notářská komora 

České republiky 

12.1  

K § 18 odst. 1 

 

Požadujeme doplnit, že podací místo porovná údaje vedené v informačních 

systémech veřejné správy, „které je oprávněno využívat“. 

  

Odůvodnění: 

Jakkoli nabytím účinnosti návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (PT 756) 

nemusí být nově zcela jasný (taxativní) rozsah údajů, které bude moci podací 

místo v rámci výkonu „agendy OP“ využívat a z jakých systémů, rozhodně 

to nebudou všechny informační systémy veřejné správy, zvláště když jsou 

pod tímto obecným termínem obsaženy také např. interní IS notářů či 

exekutorů pro vedení notářské či exekuční agendy, které zcela jistě žádné 

informace podacímu místu poskytovat nebudou. 

 

V této souvislosti dále doporučujme zvážit nahrazení obecného termínu 

„informační systémy veřejné správy“ např. termínem „základní registry 

a agendové informační systémy“. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel považuje navrhovanou právní úpravu 

za dostatečnou. Podle nové legislativní koncepce 

bude oprávnění orgánu veřejné moci (tj. podacího 

místa) k využívání údajů vedených v informačních 

systémech veřejné správy spojeno s ohlášením 

agendy a následnou registrací orgánu veřejné moci 

pro výkon agendy v základním registru agend, 

orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů 

údajů a některých práv a povinností (tzv. registru 

práv a povinností). Výše uvedená změna 

legislativní koncepce je spojena s přijetím zákona 

č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby 

a o změně některých zákonů, v rámci něhož byl 

novelizován zákon č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších předpisů.  

Podací místa, která budou na základě § 18 odst. 1 

návrhu zákona při vyhotovování žádosti o vydání 

občanského průkazu porovnávat údaje poskytnuté 

žadatelem o vydání občanského průkazu s údaji 

vedenými v informačních systémech veřejné 

správy, budou v souvislosti s agendou občanských 

průkazů oprávněny využívat údaje z informačních 

systémů veřejné správy pouze v rozsahu 
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stanoveném v registru práv a povinností. 

Ustanovení § 18 odst. 1 návrhu zákona tedy nedává 

podacím místům možnost čerpat údaje 

z informačních systémů veřejné správy nad 

stanovený rámec. K tomuto předkladatel dále 

doplňuje, že informačními systémy veřejné správy 

definovanými zákonem č. 365/2000 Sb., 

o informačních systémech veřejné správy 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, se rozumí infomační systémy 

veřejné správy státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků. Je tedy zřejmé, 

že informační systémy notářů a soudních exekutorů 

se na úkony podacího místa vztahovat nebudou. 

Pokud jde o nahrazení formulace „informačních 

systémech veřejné správy“ formulací „základních 

registrech a agendových informačních systémech“, 

předkladatel setrvává na jím navržené obecné 

úpravě, a to z důvodu, že jak základní registry, tak 

agendové informační systémy, jsou informačními 

systémy veřejné správy. 

 12.2  

K § 33 

 

Požadujeme doplnit vztah k § 29. 

 

Odůvodnění: 

Návrh § 33 počítá pouze s případem, že žadatel o vydání OP má handicap, 

který mu znemožňuje se digitálně podepsat. Podle návrhu § 29 ale může 

žadatel o vydání udělit zmocnění zvláštní plnou moc pro převzetí a nebude 

tedy při převzetí OP fyzicky přítomen. Není zřejmé, zda potvrzení o převzetí 

OP bude v tomto případě bez podpisu, nebo bude potvrzení podepsáno 

zmocněncem. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

V § 33 návrhu zákona se sice hovoří o „žadateli 

o vydání občanského průkazu“, tím však nemusí 

být vždy osoba, jíž bude občanský průkaz vydán, 

nýbrž i její zákonný zástupce, opatrovník či jiná 

osoba – například zmocněnec. Při převzetí 

občanského průkazu je podepisováno potvrzení 

o převzetí občanského průkazu, které může být 

podepsáno osobou odlišnou od osoby, jíž se 

občanský průkaz vydává. Bude-li občanský průkaz 

přebírán zmocněncem, kterého k tomuto právnímu 

jednání opravňuje zvláštní plná moc, pak bude 

potvrzení o převzetí občanského průkazu 

podepisovat tento zmocněnec. 
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 12.3  

K § 43 

 

Navrhované užití biometrických údajů v OP „pro účely ověření pravosti 

občanského průkazu a totožnosti osoby, jíž je občanský průkaz vydán, 

při překračování státních hranic“ je zbytečně zužující. Požadujeme rozšíření 

využití biometrických údajů na rozsah předpokládaný v čl. 11 bod 6 nařízení 

2019/1157, tedy „pro účely zjištění: 

a) pravosti občanského průkazu;  

b) totožnosti držitele prostřednictvím přímo dostupných porovnatelných 

prvků v případech, kdy právní předpis stanoví povinnost občanský průkaz 

předložit“. 

 

Odůvodnění: 

Notářská komora ČR se domnívá, že do takto „rozšířené úpravy“ 

pro možnost využití fotografie v čipu OP by mohl spadat i notář, neboť 

povinnost ověřit totožnost bez osobní přítomnosti účastníka mu bude ukládat 

zákon (novela notářského řádu, PT 793, s předpokládanou účinností 1. 1. 

2021 jakož i jiné právní předpisy, implementující tzv. balíček práva 

obchodních společností: novela směrnice (EU) 2017/1132, týkající se 

využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností 

a přeshraničních přeměn, fúzí a rozdělení) a půjde současně o případy, kdy 

právní předpis (notářský řad), stanoví povinnost průkaz totožnosti předložit 

v případě prokazování totožnosti bez osobní přítomnosti účastníka (návrh 

§ 64a odst. 2 notářského řádu, PT 793).  

Povinnost předkládat doklad totožnosti pro ověření totožnosti i povinnost 

notáře totožnost ověřovat platí však i v platném znění notářského řádu. 

 

V současném návrhu PT 793 se předpokládá primární využití údaje 

o fotografii z informačního systému evidence OP, kdy by tento údaj nově 

notáři měli oprávnění využívat. Pokud by však bylo možné využívat údaj 

o fotografii také z čipu OP, šlo by pravděpodobně o rychlejší a efektivnější 

cestu k prokázání totožnosti účastníka notářského úkonu, a to také v případy, 

kdy přístup přes informační systémy veřejné správy z jakýchkoli důvodů 

nemusí být přístupný. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel vnímá uvádění biometrických údajů 

v občanských průkazech jako velice citlivou 

záležitost. Podle čl. 11 odst. 6 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 by měly být 

biometrické údaje uváděné v občanském průkazu 

používány pro účely ověření pravosti občanského 

průkazu a dále pro účely ověření totožnosti držitele 

občanského průkazu, přičemž uvedené nařízení 

tyto dva účely nespojuje pouze s překračováním 

státních hranic. Návrh zákona zavádí biometrické 

údaje v občanských průkazech za účelem použití 

občanského průkazu jako cestovního dokladu, 

tj. biometrické údaje uvedené v občanském 

průkazu nemají být využity pro vnitrostátní účely. 

Předkladatel dále uvádí, že občanské průkazy 

v sobě zahrnují prvky, na základě nichž je možné 

určit, zda se jedná o pravý občanský průkaz 

či falešný občanský průkaz. K tomuto zjištění tedy 

nejsou biometrické údaje uvedené v občanských 

průkazech třeba. Z uvedených důvodů je proto 

v návrhu zákona využití biometrických údajů 

uvedených v občanských průkazech omezeno 

pouze na překračování státních hranic. Předkladatel 

se domnívá, že nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1157 navržené omezení využití 

biometrických údajů uvedených v občanských 

průkazech umožňuje. 

 

Předkladatel předpokládal, že občanský průkaz 

podle navrhovaného zákona bude obsahovat 

nebiometrickou fotografii ve zrakem vnímatelné 

podobě a biometrickou fotografii v nosiči 

pro biometrické údaje. S jiným vedením 

nebiometrické fotografie (např. v kontaktním 

elektronickém čipu) předkladatel nepočítal. 
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Pro senzitivnost biometrické fotografie 

předkladatel nepočítal a ani nadále nepočítá 

s umožněním jejího využití nad rámec stanovený 

ve verzi návrhu zákona o občanských průkazech 

zaslané do meziresortního připomínkového řízení. 

Předkladatel rovněž nabyl dojmu, že ani Notářská 

komora České republiky nemá ambici, aby notáři 

mohli biometrickou fotografii využívat. 

Eventualita tkvící v (novém) vedení nebiometrické 

fotografie např. v kontaktním elektronickém čipu 

naráží na překážku v podobě nutnosti „srazit“ 

náklady spojené s implementací nového zákona 

o občanských průkazech z cca 1, 68 mld. Kč 

na 0,7 mld. Kč, což je požadavek jiného 

připomínkového místa (Ministerstva financí). Je 

zřejmé, že nový požadavek v podobě vedení 

nebiometrické fotografie v kontaktním 

elektronickém čipu by k tomuto „sražení“ nemohl 

přispět. 

Předkladatel proto preferuje řešení tkvící v tom, 

že notářům bude – kromě nebiometrické fotografie 

na občanském průkazu vnímatelné zrakem – 

k dispozici její digitální podoba vedená 

v informačním systému evidence občanských 

průkazů. Předkladatel samozřejmě rozumí faktu, 

že využití fotografie z informačních systémů 

veřejné správy není možné pro zahraniční orgány 

veřejné moci, na druhé straně s ohledem 

na „národní“ řešení eventuálního vedení 

nebiometrické fotografie např. v kontaktním 

elektronickém čipu není zaručeno, že by zahraniční 

subjekty byly za všech okolností schopné obsah 

kontaktního elektronického čipu využít. 

13. Svaz měst a obcí 

České republiky 

13.1  

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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Ve zprávě je uvedeno, že konkrétní výši nákladů, které je třeba vynaložit 

v souvislosti se zabezpečením výkonu přenesené působnosti na úseku 

občanských průkazů, nelze prozatím vyčíslit, avšak předpokládá se, 

že nepřesáhnou 1,9 mld. Kč vč. DPH, přičemž však v tomto nejsou 

započítány náklady pověřených úřadů související s případnými stavebními 

úpravami provedenými v souvislosti s rozšířením kapacit (počtu) pracovišť.  

K tomuto je dále uvedeno, že co do dopadů na územní samosprávné celky 

(tj. obce, kraje) na pověřených úřadech dojde k úpravě pracovišť pro pořízení 

biometrických údajů a do budoucna se předpokládá zvýšení vytíženosti 

jednotlivých pověřených úřadů, a to v souvislosti s prodloužením doby 

zpracování žádosti o vydání občanského průkazu, které bude nově zahrnovat 

pořizování biometrických údajů. Pověřené úřady již nebudou mít povinnost 

vést manuální evidenci žádostí o vydání občanského průkazu a současně 

bude zrušena působnost matričních úřadů na úseku občanských průkazů 

z důvodu nižší míry využití jimi poskytovaných služeb ze strany občanů.  

Dále je uvedeno, že co do tzv. UNO kabin, jejich financování by mělo být 

v souvislosti s návrhem zákona realizováno ze státního rozpočtu, nikoliv 

z rozpočtu jednotlivých obcí, neboť se jedná o náklady vynaložené 

v souvislosti se zabezpečením výkonu přenesené působnosti.  

K tomuto je nutno v prvé řadě uvést, že je třeba zvažovat i náklady 

pověřených úřadů, jež budou spojeny s případnými stavebními úpravami 

výše uvedenými (s respektem k umístění některých pracovišť pověřených 

úřadů v památkově chráněných objektech).  

Současně je třeba vést v patrnosti vyšší časovou zátěž pro zpracování 

jednotlivých žádostí s ohledem na pořízení biometrických prvků u žadatelů. 

Již nyní se řada pracovišť pověřených úřadů nachází na hranici své 

vytíženosti.  

Z uvedeného jednoznačně plyne, že bude zjevně tedy nezbytné nejen 

stávající pracoviště upravit, ale i rozšířit, což obnáší vynaložení nákladů 

ze strany pověřených úřadů. S ohledem na toto bude se vší pravděpodobností 

nutné rozšířit i stávající pracovní kapacity o další zaměstnance, s čímž jsou 

spojeny vyšší platové náklady a nutno proškolení těchto zaměstnanců. 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme dopracovat dotčenou zprávu 

o předběžné vyčíslení dalších souvisejících nákladů dle uvedeného  

– tj. o odhadované náklady na případné stavební úpravy, propočet nutnosti 

pracovních úvazků na pověřený úřad s ohledem na odhadovaný nápad 

a předpokládané náklady na platové prostředky včetně nutnosti proškolení 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

dostávají od státu příspěvek na přenesený výkon 

působnosti a zároveň jdou veškeré vybrané správní 

poplatky za osobní doklady do jejich rozpočtů. 

K tomu všemu v některých případech vybírají 

i pokuty za přestupky, přičemž ty jsou také příjmem 

rozpočtu obcí. Pro úplnost lze uvést, že v roce 2018 

vybraly na správních poplatcích obce s rozšířenou 

působností 378 841 650 Kč, v roce 2019 pak 343 

586 310 Kč. 

Informace o stavebních úpravách a možném 

personálním posílení budou u jednotlivých úřadů 

různé, tudíž není možné požadované zapracovat 

do závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 

(RIA). 

Předkladatel dále uvádí, že v rámci přepracování 

závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) k navrhovanému zákonu, byla provedena 

podrobná analýza činností, které obecním úřadům 

obce s rozšířenou působností přibydou, a které se 

naopak v návaznosti na návrh zákona zjednoduší. 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že se 

nepředpokládá potřeba navýšení počtu 

zaměstnanců jednotlivých obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností ani potřeba stavebních 

úprav. 

Do budoucna se předpokládá zjednodušení 

některých činností, které se v současné době 

vykonávají a zabírají nemalé množství času, ať už 

se jedná o nutnost manipulace s fyzickými 

žádostmi (zařazování/vyřazování  žádostí 

o občanský průkaz ale i cestovní pas), která bude 

v souvislosti s návrhem zákona odstraněna. 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 
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a získání příslušných osvědčení a z jakých zdrojů budou jednotlivé náklady 

sanovány a v jaké výši. 

Obce musí mít postaveno alespoň v odhadované výši najisto, natož 

za současné situace, jaké náklady mají v dalším roce očekávat a do jaké míry 

mohou očekávat podporu ze strany státu. 

občanského průkazu elektronicky na základě 

aplikace nebo si například prostřednictvím aplikace 

požádat o poskytnutí údajů vedených o své osobě 

v evidenci občanských průkazů, tj. bez součinnosti 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.   

V návaznosti na úbytek pomocných činností 

v rámci agendy bude možné rozšířit úřední hodiny 

jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností za účelem odbavování klientů, neboť 

odbavení jednoho klienta se podle 

předpokládaných odhadů mírně prodlouží. Dále se 

předpokládá rozšíření agendy o potvrzování žádostí 

o vydání občanských průkazů pořízených 

v pověřených zastupitelských úřadech a zasílání 

vyhotovených občanských průkazů k předání 

v pověřených zastupitelských úřadech. 

Současná pracoviště pro vydávání občanských 

průkazů budou zachována a nepředpokládají se 

jejich úpravy. 

Současně předkladatel upozorňuje, že i přes 

neočekávané navýšení činností v souvislosti 

s vydáváním občanských průkazů, budou mít 

jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností navýšené příjmy, a to z výběru 

správních poplatků, neboť některé správní poplatky 

v položce 8 v sazebníku správních poplatků byly 

navýšeny.  

V uváděné částce nákladů, která bude opětovně 

oceněna, jsou zahrnuty zejména náklady na 

jednotlivé úpravy systému, které budou do 

závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) blíže rozepsány.  

 13.2  

K § 5 odst. 1 

 

Toto ustanovení upravuje údaje o osobě, jíž je občanský průkaz vydán. 

V těchto údajích již není zahrnut údaj o rodném čísle fyzické osoby, 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Současné právní předpisy s uváděním rodného čísla 

v občanském průkazu a v dalších dokladech již 
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dosavadním jednoznačném a jedinečném identifikátoru všech fyzických 

osob. I s ohledem na záměr upustit od tohoto způsobu evidence 

a ztotožňování fyzických osob, tento záměr nebyl doposud naplněn a je třeba 

dle našeho názoru jej nadále respektovat a jako jedinečný identifikátor jej 

nadále zahrnout, neboť doposud nedošlo k jeho jednoznačnému nahrazení. Je 

otázkou, kterou jsme již pokládali i v dalších připomínkových řízeních 

s rodným číslem souvisejícími, zda je nezbytně nutné tento již lety ověřený 

unikátní systém evidence obyvatel opouštět a vrhat se do systémů 

neověřených a navíc spojených s dalšími finančními náklady. 

 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby § 5 odst. 1 písm. a) návrhu 

zákona byl v bodě 4. doplněn takto: 

„4. datum narození a rodné číslo,“ 

nepočítají – vizte zejména zákon č. 370/2019 Sb. 

V souvislosti s jeho projednáváním v Parlamentu 

bylo z vůle Poslanecké sněmovny zkráceno  

prodloužení období ponechání rodného čísla 

v občanských průkazech ze 3 na 2 roky. Poslanecká 

sněmovna akcentovala skutečnost, že další odklad 

výmazu rodných čísel z občanských průkazů pro ni 

není přijatelný. Současně podtrhla, že rozhodnutí 

Parlamentu o vypuštění rodného čísla z občanských 

průkazů je oficiálně známo od 30. 12. 2010, 

přičemž doba 9, respektive 11 let je adekvátní 

pro to, aby se orgány moci výkonné tomuto faktu 

přizpůsobily. Vláda se současně neztotožnila 

s návrhem předkladatele, aby ve spolupráci 

s ostatními ústředními správními úřady zpracoval 

celkovou koncepci zavedení nových 

elektronických identifikátorů fyzických osob, které 

nahradí používání rodného čísla, včetně celkových 

finančních dopadů navrhovaných změn. Snížení 

penetrace rodných čísel v jednotlivých agendách je 

tak věcí jednotlivých ústředních správních úřadů, 

přičemž předkladatel doporučuje vyjít z materiálu 

„Věcné řešení minimalizace využívání rodného 

čísla při ověřování totožnosti fyzických osob 

včetně návrhu přehledu legislativních změn“ (č. j. 

1184/19). 

 13.3  

K § 5 odst. 1 písm. a) bodu 9 

 

Dle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 9. návrhu zákona se v občanském průkazu 

z moci úřední uvedou údaje o osobě, jíž je občanský průkaz vydán, kterým je 

mj. i podpis této osoby. Nicméně s ohledem na případy zneužití odcizených 

či ztracených občanských průkazů je tak otázkou, zda je podpis na 

občanském průkazu nezbytný. Řada osob doposud uváděla, že rozlišuje mezi 

podpisy, jež na různých místech uvádějí (správní orgán, banky, 

zaměstnavatel), právě s ohledem na obavy z jeho zneužití. Pro další 

identifikaci a ztotožnění fyzické osoby je pak již pro potřeby správních 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1157 obsahují průkazy 

totožnosti strojově čitelnou zónu. Odstavec 2 

uvedeného článku dále uvádí, že prvky údajů 

obsažené v průkazech totožnosti musí být 

v souladu se specifikacemi uvedenými v části 5 

dokumentu ICAO 9303. Podpis je povinným 

údajem zapisovaným do strojově čitelných 
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orgánů s ohledem na pořízení biometrických údajů podpis fyzické osoby 

nadbytečný. Dlužno dodat, že v Nařízení EP a Rady (EU) 2019/1157 není 

tato povinnost stanovena. Pro soukromoprávní potřeby existuje řada jiných 

ověřovacích mechanismů (hesla, tokeny atd.). Uvedení podpisu 

na   občanském průkazu se tak jeví jako nadbytečné a lehce zneužitelné. 

 

Navrhujeme vypuštění § 5 odst. 1 písm. a) bodu 9. návrhu zákona 

bez náhrady. 

dokladů, což vyplývá právě z normy ICAO 9303. 

Občanské průkazy tak splňují standardy ICAO 

(Mezinárodní organizace pro civilní letectví) Doc 

9303 Machine Readable Travel documents, 

Sevemth Edition, 2015 - Part 3: Specification 

Common to all MRTDs 3.9.2Displayed signature 

or usual mark. 

 13.4  

K § 10, § 27 odst. 7 a § 29 

 

V navrhovaném § 10 je upraveno podání žádosti o vydání občanského 

průkazu.  

 

V navrhovaném § 27 odst. 7 je uvedeno, že nemůže-li se žadatel o vydání 

občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých 

zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí 

občanského průkazu na pracoviště pověřeného úřadu, umožní pověřený úřad, 

v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, na žádost žadatele převzetí 

občanského průkazu i mimo pracoviště tohoto pověřeného úřadu. Žadatel o 

vydání občanského průkazu je povinen doložit závažný důvod při převzetí 

občanského průkazu. Věty první a druhá se nepoužijí v případě převzetí 

občanského průkazu vydávaného ve lhůtě do 24 hodin v pracovním dnu nebo 

5 pracovních dnů. 

 

V § 29 navrhované zákona je upraveno převzetí občanského průkazu 

zmocněncem, kdy občanský průkaz může z důvodu zvláštního zřetele 

hodného převzít za žadatele o vydání občanského průkazu jeho zmocněnec. 

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen udělit zmocněnci zvláštní 

plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem. 

 

Výše citovaná ustanovení tak neuvádějí, co lze považovat za zvlášť zřetele 

hodné důvody a závažné důvody, ani z návrhu zákona není jasné, jak má 

doklad o doložení závažného důvodu vypadat, kdo jej má vystavit apod.  

 

Současně je zde dán nesoulad mezi citovaným ustanovením § 27 odst. 7 

návrhu zákona a § 29 (viz vyznačené části).  

Vysvětleno a částečně akceptováno.  Připo-

mínkové místo s vypořádáním připomínky 

souhlasí. 

 

Rozdílná terminologie, na níž připomínkové místo 

upozorňuje, bude v rámci návrhu zákona 

sjednocena. „Závažné důvody“ budou pak více 

specifikovány v rámci metodické činnosti. 

V návrhu zákona není uvedeno, že doložení 

závažného důvodu či plná moc mají mít listinnou 

podobu. Budou-li však v této podobě předloženy, 

při nakládání s nimi bude postupováno v souladu 

s právními předpisy upravujícími spisovou službu, 

tzn. zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 

služby, ve znění pozdějších předpisů.   
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Je tedy otázkou, jak postupovat a jak takové důvody hodnotit, aby byla 

zajištěna objektivita a jednotný postup pověřených úřadů a současně je nutno 

doplnit, jak bude nakládáno s papírovým vyhotovením plné moci 

a případným doložením uvedených závažných důvodů a důvodů zvlášť 

zřetele hodných, pokud již nebude vedena papírová forma žádosti o vystavení 

dokladů. 

 

S odkazem na uvedené navrhujeme sjednotit použité termíny a doplnit 

dotčená ustanovení a případně důvodovou zprávu o zmíněné připomínky 

včetně způsobu vedení žádosti o vydání občanského průkazu v případě 

předložení listin uvedených výše. 

 13.5  

K § 14 

 

V tomto ustanovení je jako alternativa uvedena možnost předložení 

cestovního pasu, není však již uvedeno, že se musí jednat o cestovní pas 

platný. 

 

Navrhujeme, aby bylo v dotčeném ustanovení doplněno, že se musí jednat 

o předložení cestovního pasu platného. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel si je vědom skutečnosti, 

že v některých předpisech, a to i v jeho gesci, se 

vyskytují rezidua v podobě doušky „platný“. 

Usiluje proto o to, aby byly evoluční cestou tyto 

doušky vypuštěny, ledaže by byly relevantní 

(např. přestupky v podobě prokazování se 

neplatným dokladem). Považuje to za legislativně 

ekonomičtější cestu než doušku naopak doplňovat 

(takové doplnění by pak bylo třeba např. v § 6 

odst. 4 zákona o úřednících územních 

samosprávných celků stanovící předkládání výpisu 

z evidence Rejstříku trestů a ověřené kopie dokladů 

o nejvyšším dosaženém vzdělání, § 21 odst. 1 

zákona o cestovních dokladech požadujícím 

prokazování doklady podle zvláštních předpisů či 

§ 19 zákona o státním občanství České republiky 

požadujícím předložení série dokladů rodným 

listem počínaje a výpisem z evidence Rejstříku 

trestů konče – všechny uvedené příklady jsou 

bez doušky „platný“, přičemž předkladatel nemá 

signály, že by se v relevantním množství 

vyskytovaly případy úmyslného předkládání 
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nezfalšovaných neplatných verzí požadovaných 

dokladů). S ohledem na své legislativní zkušenosti 

si je předkladatel téměř jist, že v legislativních 

orgánech vlády by připomínkovým místem 

navrhovaná formulace „platný cestovní pas“ 

neobstála a slovo „platný“ by bylo vypuštěno. 

Předkladatel proto nepovažuje za korektní doplnění 

slova „platný“ přislíbit. 

 

S ohledem na výše uvedené předkladatel navrhuje, 

aby bylo v návrhu zákona nadále používáno 

formulace „cestovní pas“, s tím, že v důvodové 

zprávě bude zdůrazněno, že se požaduje předložení 

platného cestovního pasu (a rovněž dalších 

dokladů). 

 13.6  

K § 14 – k prokazování se obdobným dokladem, který je veřejnou 

listinou 

 

Dle § 103 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 

ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že řidičský průkaz je veřejná 

listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou 

držitel prokazuje své jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní 

zapsané podle tohoto zákona. Kupříkladu dle § 10 odst. 6 písm. b) zákona 

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

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, lze 

přihlásit občana k trvalému pobytu i na základě předložení řidičského 

průkazu. 

 

Navrhujeme, aby s ohledem na výše uvedené a vzájemnou kompatibilitu 

v právním řádu byla upravena do návrhu zákona možnost prokázat se jiným 

obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, tedy i platným řidičským 

průkazem. 

Akceptováno v modifikované podobě.  Připo-

mínkové místo s vypořádáním připomínky 

souhlasí. 

 

Předkladatel upraví § 14 odst. 2 (nově § 13 odst. 2) 

navrhovaného zákona následovně: 

 

„(2) Žadatel o vydání občanského průkazu, který 

podává žádost o vydání nového občanského 

průkazu a který nemůže při podání žádosti předložit 

dosavadní občanský průkaz, je povinen při podání 

žádosti předložit  

 

a) rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o 

jeho státním občanství České republiky, rovněž 

doklad o státním občanství České republiky, nebo  

 

b) průkaz totožnosti.“. 

 

Průkaz totožnosti pak bude pro účely navrhovaného 

zákona definován jako doklad, který je veřejnou 

listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli 
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o vydání občanského průkazu, včetně jeho podoby 

a státního občanství České republiky, umožňující 

identifikovat tohoto žadatele. 

 13.7  

K § 14 odst. 4 – k prokazování se jiným hodnověrným způsobem 

 

Dle § 14 odst. 4 návrhu zákona je žadatel o vydání občanského průkazu, který 

podává žádost o vydání nového občanského průkazu a který nemůže při 

podání žádosti předložit doklady podle odstavců 1, 2 nebo 3 citovaného 

ustanovení, povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem. 

 

Použití pojmů „jiným hodnověrným způsobem“ v nové právní úpravě 

s ohledem na komplikace, které tato úprava v dosavadní právní úpravě 

obnášela, se nejeví jako vyhovující. Již nyní se jedná o ustanovení velmi 

nejasné, přičemž každý správní orgán stanoví k takovému prokazování jiné 

podmínky – některý vyžaduje dva svědky, jinému stačí jeden. V praxi to tak 

vede k tomu, že lidé tzv. „sbírají“ na ulici osoby, které by jim dosvědčily 

totožnost.  

 

Navrhujeme upravit toto ustanovení o jasné určení podmínek „hodnověrného 

způsobu prokázání své totožnosti“, případně toto ustanovení vypustit zcela 

bez náhrady. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

V praxi je možnost hodnověrného způsobu 

prokázání totožnosti dlouhá léta zaběhlá. Každý 

správní orgán musí správním uvážením posoudit, 

zda konkrétní způsob je pro prokázání totožnosti 

dostačující. K případnému zrušení této možnosti 

prokázání totožnosti je zapotřebí podotknout, 

že vznikne velká skupina osob (například občané 

bez domova), kteří nebudou mít šanci získat 

občanský průkaz, přičemž předkladatel upozorňuje, 

že předložení občanského průkazu je např. jednou 

z podmínek pro získání sociálních dávek.  

 13.8  

K § 32 odst. 1 

 

Dle § 32 odst. 1 návrhu zákona správní orgán příslušný k předání občanského 

průkazu zkontroluje při předání občanského průkazu žadateli o vydání 

občanského průkazu staršímu 10 let, zda je občanský průkaz fyzicky 

způsobilý k předání a ověří funkčnost jeho nosiče dat. Předává-li správní 

orgán příslušný k předání občanského průkazu občanský průkaz žadateli 

o vydání občanského průkazu mladšímu 10 let, zkontroluje, zda je občanský 

průkaz fyzicky způsobilý k předání a ověří funkčnost jeho nosiče dat, v němž 

jsou uvedeny biometrické údaje. Věty první a druhá se nepoužijí v případě 

převzetí občanského průkazu mimo pracoviště pověřeného úřadu. 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Na nosič dat s biometrickými údaji je občanům 

mladším 10 let ukládána biometrická fotografie. 

Údaje do kontaktního elektronického čipu jsou 

zapisovány všem občanům, přičemž aktivace čipu 

je možná až po dovršení věku 15 let. 
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Z navrhovaného ustanovení není zcela zřejmé, z jaké důvodu by správní 

orgán u dítěte mladšího 10 let kontroloval a ověřoval funkčnost nosiče dat, 

když se u něj nepořizují biometrické údaje (až od 12 let – viz § 8 odst. 1 

návrhu zákona) a do čipu se údaje mohou zavést až v 15 letech. 

 

Navrhujeme upřesnění tohoto ustanovení tak, že dojde k vypuštění povinnosti 

správního orgánu ověřovat funkčnost nosiče dat. 

 13.9  

K § 32 odst. 2 

 

Dle § 32 odst. 2 návrhu zákona je žadatel o vydání občanského průkazu starší 

10 let povinen seznámit se s výsledkem ověření funkčnosti nosiče dat, 

případně i kapacity nosiče dat. Žadatel o vydání občanského průkazu mladší 

10 let je povinen seznámit se s výsledkem ověření funkčnosti dat, v němž 

jsou uvedeny biometrické údaje. 

 

V uvedeném případě navazujeme na předchozí připomínku – žadatel 

o vydání občanského údaje mladší 10 let má povinnost seznámit se 

s výsledkem ověření funkčnosti dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, 

které se však u něj nepořizují.  

 

Navrhujeme upřesnění tohoto ustanovení tak, že dojde k vypuštění povinnosti 

žadatele o vydání občanského průkazu mladšího 10 let, aby ověřovat 

funkčnost nosiče dat. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Občan mladší 15 let nepřebírá občanský průkaz 

osobně, ale v zastoupení, zpravidla jedním 

ze zákonných zástupců. Povinnost seznámit se 

s výsledkem ověření funkčnosti dat, v němž jsou 

uvedeny biometrické údaje, tudíž bude mít zákonný 

zástupce osoby mladší 15 let, přičemž jak již bylo 

uvedeno výše, na nosič dat s biometrickými údaji je 

občanům mladším 10 let ukládána biometrická 

fotografie. 

 

 13.10  

K § 34 

 

Dle § 34 návrhu zákona je povinen žadatel o vydání občanského průkazu při 

převzetí občanského průkazu odevzdat dosavadní občanský průkaz. Správní 

orgán příslušný k předání občanského průkazu odevzdaný občanský průkaz 

znehodnotí. Požádá-li o to žadatel o vydání občanského průkazu, správní 

orgán příslušný k předání občanského průkazu mu znehodnocený občanský 

průkaz ponechá; to neplatí v případě padělaného nebo pozměněného 

občanského průkazu. Nepožádá-li žadatel o vydání občanského průkazu 

o ponechání znehodnoceného občanského průkazu, správní orgán příslušný 

k předání občanského průkazu  

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Ustanovení § 76 písm. e), respektive nově § 73 

písm. k) návrhu zákona zmocňuje předkladatele 

k tomu, aby ve vyhlášce upravil mj. způsob 

znehodnocení občanského průkazu. V současné 

době je tato vyhláška ze strany předkladatele 

připravována.  

Systém C227 bude využívat novou indikaci 

sloužící pro znehodnocení a vrácení občanského 
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znehodnocený občanský průkaz zlikviduje. 

 

Z uvedeného ustanovení se tak podává, že žadatel má povinnost dosavadní 

občanský průkaz odevzdat, současně s tím může požádat o jeho vrácení 

ve znehodnoceném stavu (proděravělý?, přestřihnutý?), správní orgán má 

povinnost při vydání nového občanského průkazu vyžádat od žadatele 

odevzdání dosavadního občanského průkazu a znehodnotit jej a poté jej 

případně předat zpět na žádost žadatele. S tímto postupem je pak nezbytné se 

vyrovnat i v otázce skartačního protokolu a v dosavadní aplikaci C227 – tj. 

jakým způsobem bude ve skartačním protokolu uvedeno, že dosavadní 

občanský průkaz byl předán, znehodnocen a vrácen žadateli. 

 

Navrhujeme upřesnění tohoto ustanovení ve smyslu výše uvedeného včetně 

doplnění případně do důvodové zprávy, jakým způsobem bude ošetřena 

dosavadní aplikace v otázce skartačního protokolu. 

průkazu a zároveň bude tato skutečnost promítnuta 

i do generování skartačních protokolů. 

 

 13.11  

K § 69 odst. 1 písm. a) 

 

Dle § 69 odst. 1 písm. a) návrhu zákona se přestupku dopustí ten, kdo 

úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz.  

 

Dosavadní právní úprava v zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 

ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 16a odst. 1 písm. b) uvádí, že 

přestupku se fyzická osoba dopustí tím, že poruší povinnost chránit občanský 

průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím 

(obdobně viz povinnosti osoby, jíž byl vydán občanský průkaz, dle § 40 odst. 

4 návrhu zákona).  

 

Při projednávání přestupku je tak nyní z dosavadní objektivní odpovědnosti 

dáno, že správní orgán projednávající přestupek bude muset prokázat 

úmyslné zavinění (byť je jednoznačně dána povinnost dle citovaného 

ustanovení). 

 

Navrhujeme vypustit v dotčeném ustanovení slovo „úmyslně“. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Stávající právní úprava pracuje rovněž s úmyslným 

zaviněním – vizte § 16a odst. 1 písm. i) zákona 

č. 328/1999 Sb., podle kterého „se fyzická osoba 

dopustí přestupku tím, že úmyslně zničí, poškodí, 

odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo 

potvrzení o občanském průkazu“. 

Předkladatel dále uvádí, že přestupek podle § 69 

odst. 1 písm. a) návrhu zákona míří na jakoukoliv 

osobu, která úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo 

zneužije občanský průkaz, na rozdíl od přestupku 

podle § 69 odst. 3 písm. a) návrhu zákona, který je 

zaměřen pouze na osobu, jíž je občanský průkaz 

vydán (popřípadě na zákonného zástupce této 

osoby apod.), tudíž není úmysl spáchání přestupku 

třeba prokazovat. 

Předkladatel se rovněž domnívá, že vypuštění slova 

„úmyslně“ z § 69 odst. 1 písm. a) návrhu zákona by 

mohlo vést k postihu osob, které neúmyslně zničily 

cizí občanský průkaz (typicky příklad, kdy je 
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občanský průkaz omylem vyprán). V případě 

držitelů občanských průkazů, kteří se nejčastěji, 

jde-li o agendu občanských průkazů, dopouštějí 

přestupků, by pak nebylo ani zřejmé, kterou 

z uvedených skutkových podstat preferovat, tj. zda 

přestupek podle § 69 odst. 1 písm. a) návrhu zákona 

či přestupek podle § 69 odst. 3 písm. a) návrhu 

zákona. Z povahy věci by byl patrně preferován 

přestupek podle § 69 odst. 3 písm. a) návrhu 

zákona, u něhož není nutné prokazovat 

např. zničení občanského průkazu. 

 13.12  

Nad rámec návrhu zákona 

 

V rámci předloženého návrhu zákona není zmíněna možnost matričního 

úřadu, pokud jde o ztráty nebo odevzdání (nález, ukončení trvalého pobytu 

v ČR atd.) občanských průkazů. Z příkladů v praxi lze zmínit například 

situaci, kdy rodič přišel přihlásit dítě k trvalému pobytu a zjistil, že ztratil 

občanský průkaz dítěte. Pokud má dítě do 15 let vydaný občanský průkaz, 

musí jej předložit a přihlášení k pobytu bez něj nelze provést. V současné 

době tak bylo možné občanský průkaz nahlásit jako ztracený, v systému jej 

matriční úředník zablokoval, vydal potvrzení o občanském průkazu jako 

náhradní doklad a dítěti bylo možné změnit trvalý pobyt.  

 

Podle návrhu by však v těchto případech bylo nutné, aby z ohlašovny úředník 

rodiče poslal na pověřený úřad (ORP) nebo Policii ČR, a až nahlásí ztrátu 

a občanský průkaz bude v systému zablokovaný, mohl by se teprve vrátit na 

ohlašovnu a trvalý pobyt dítěti změnit. Stejný případ nastává i u ukončení 

trvalého pobytu na území ČR, kdy se tento pobyt ukončuje na ohlašovně, 

zavede se ihned do systému a občan může u matričního úřadu rovnou 

odevzdat občanský průkaz. Nyní bude muset tento občanský průkaz odevzdat 

na ORP. Nejedná se o mnoho případů, ale řadě občanů by určitě zachování 

působnosti matričních úřadů pomohlo. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Matriční úřady nemají a nebudou mít k dispozici 

novou aplikaci C227, přes kterou se zavádí ztráty, 

odcizení a nově bude sloužit i k zavádění 

znehodnocení občanského průkazu, který si občan 

ponechá. Rozšíření aplikace na matriční úřady by 

představovalo zbytečné finanční náklady. Občané 

však budou mít nově možnost ohlásit ztrátu, 

odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského 

průkazu elektronicky, tzn. z kteréhokoliv místa. 

 

 

14. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

14.1  

K obecné části důvodové zprávy 

 

Částečně akceptováno a vysvětleno.  Připo-

mínkové místo s vypořádáním připomínky 

souhlasí. 
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Část 7 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále 

jen „DPIA“), je nezbytné dopracovat a aktualizovat. 

 

Odůvodnění: 

 

Předně je třeba zrušit konstatování souladu s ZZOÚ či GDPR. To se rozumí 

samo sebou, to není cílem DPIA. Zcela nevhodné je uvádět definici osobního 

údaje; to je trivialita, která text toliko zatěžuje a nic nového nepřináší. To 

samé platí pro zásady zpracování osobních údajů, neboť DPIA není učebnicí 

ochrany osobních údajů. DPIA by tedy měla začít až slovy: „Návrh zákona 

v oblasti zpracování osobních údajů a vedení evidence občanských průkazů 

v zásadě nemění stávající procesy…“ 

Základem DPIA by mělo zhodnocení skutečnosti, že novota posílení kontroly 

prostřednictvím obligatorního používání určité skupiny údajů umožňuje s 

průkazem pracovat novým způsobem a často bez ingerence jeho držitele. 

 

DPIA uvádí: „Údaj o bezpečnostním osobním kódu vedený v evidenci 

občanských průkazů se nově zpracovává pouze pro účely zápisu 

do základního registru obyvatel.“ To je v rozporu s § 75 odst. 3. 

Co se týká zvláštní kategorií osobních údajů, DPIA by opět neměla být 

přednáškou o tomto institutu, nýbrž analysou podle článku 35 GDPR, 

zejména odstavce 7. Mělo by být popsáno, o jaké konkrétní údaje se jedná 

a jak jsou zpracovány. Je proto nutné se vyrovnat se zneužitím biometrických 

údajů: „Využívání biometrických údajů přináší ve srovnání s jinými 

osobními údaji jistá rizika, neboť představují kategorii osobních údajů, které 

jsou zpravidla v průběhu života člověka neměnné, tzn. i zranitelné a v mnoha 

ohledech zneužitelné. Proto je nezbytné trvat na důsledné aplikaci všech 

souvisejících právních i technologických záruk proti jejich zneužití.“ Ačkoliv 

tvrzení je správné, závěry jsou chabé. Využití biometrických údajů umocňuje 

následky jejího zneužití. Proto je třeba záruky proti zneužití rovněž umocnit 

a konstatovat jak. 

Obecná část důvodové zprávy byla ve smyslu 

uplatněné připomínky upravena. 

 

V § 75 odst. 3 návrhu zákona se upravuje postup 

pro bezpečnostní osobní kódy, které byly zadány 

k občanským průkazům před nabytím účinnosti 

tohoto zákona. Tyto bezpečnostní osobní kódy 

nebudou pro účely navrhovaného zákona již 

relevantní. Nově bude na rozhodnutí osoby, jíž je 

občanský průkaz vydán, zda si zadá bezpečnostní 

osobní kód. V případě, že tak osoba, jíž je občanský 

průkaz vydán, učiní, povede se tento bezpečnostní 

osobní kód v základním registru obyvatel 

(v evidenci občanských průkazů se bezpečnostní 

osobní kód povede pouze do doby, než se 

bezpečnostní osobní kód propíše do základního 

registru obyvatel). 

 

 14.2  

K § 60 

Ustanovení § 60 je nezbytné přepracovat. 

 

Odůvodnění: 

Po vysvětlení změnilo připomínkové místo 

připomínku na doporučující. 
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Nejeví se jako důvodné, aby evidence občanských průkazů obsahovala údaje, 

které jsou v jiných databasích. Typickým příkladem je písmeno j) – rodné 

číslo. 

Jak vyplývá z jednání mezi OHA MV a LEG ÚOOÚ o jiné otázce, je navíc 

rovněž nevhodné výslovně uvádět AIFO (písmeno a)), protože se rozumí 

samo sebou, že každá agenda s sebou nese odlišné AIFO. Měl by tedy 

existovat standardní návod, zda se AIFO ve speciálním zákoně uvádí čili nic. 

Zvláštní část důvodové zprávy zcela mlčí. 

Není možné, aby evidence občanských průkazů 

obsahovala pouze údaje svázané s občanským 

průkazem. Například po ztrátě či odcizení 

občanského průkazu musí úředník občana v rámci 

evidence ztotožnit, aby s ním mohl vyřídit žádost 

o vydání nového občanského průkazu. Proces 

ztotožnění bez občanského průkazu probíhá 

zpravidla právě s využitím uvedeného rodného 

čísla. Obdobně je to i s ostatními údaji, jelikož 

ztotožnění může probíhat i v rámci kombinace 

osobních údajů (např. zadáním jména, příjmení, 

data narození a adresy trvalého pobytu). Zároveň je 

rodné číslo jedním z údajů zapisovaných na žádosti 

o vydání občanského průkazu a z tohoto důvodu 

musí být vedeno i v rámci evidence občanských 

průkazů. 

 

Předkladatel dále uvádí, že navrhovaný zákon je 

předkládán s účinností od 2. srpna 2021, přičemž 

rodné číslo nebude do občanského průkazu 

zapisováno od 1. ledna 2022. Rodné číslo však 

bude občanům nadále přidělováno a jednotlivé 

evidence jej budou moci vést. Doposud je 

považováno za standard, že velká část správních 

evidencí obsahuje údaje, které jsou vedeny jak 

v základních registrech, tak v informačním 

systému evidence obyvatel. Předkladatel 

nepovažuje za vhodné, aby proces minimalizace 

využívání osobních údajů začal zrovna v evidenci 

občanských průkazů. Je třeba akcentovat, že žádost 

o vydání občanského průkazu může být podána 

i za okolností, které ztěžují anebo dokonce 

neumožňují (povodně, požáry, osoby bez domova) 

doložení jakéhokoliv dokladu. Jedinou možností 

pro ověření totožnosti tak mohou být v takové 

situaci údaje vedené v evidenci občanských 

průkazů. Přepjatý formalismus by mohl vést 
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k tomu, že by nebylo v některých případech vůbec 

možné vydat občanský průkaz. 

Předkladatel dále připomíná, že jednotlivé 

informační systémy státní správy nejsou doposud 

na takové úrovni technické připravenosti, 

aby mohly ztotožňovat občana pouze přes číslo 

dokladu nebo kombinaci osobních údajů. Pokud by 

předkladatel připomínce ustoupil, mohlo by dojít 

k ohrožení vydávání občanských průkazů, které 

jsou povinnými doklady občanů.  

Zároveň je nutné podotknout, že se v evidenci 

občanských průkazů vedou údaje, které jsou 

uvedeny v žádosti o vydání občanského průkazu. 

Tyto údaje v určitém čase nejsou aktuálními údaji, 

které se vedou v základním registru obyvatel, tudíž 

je nelze jiným způsobem získat. Údaje jsou 

uvedeny v podobě, v jaké bylo požádáno o vydání 

občanského průkazu a váží se na konkrétní 

občanský průkaz. Z těchto důvodů je nutné 

zachování nejen již neaktuálních údajů, 

ale i aktuálních údajů, aby bylo možné jednoznačně 

ztotožnit osobu, a to i s ohledem na skutečnost, 

že tyto údaje nejvíce využívají bezpečnostní složky 

státu.  

 

Jde-li o rodné číslo, konstatuje předkladatel, 

že uvedení rodného čísla v evidenci občanských 

průkazů je důležité z pohledu dalšího možného 

vyhledávání v rámci agendy občanských průkazů. 

Nyní není předpokládáno další (po 1. lednu 2022) 

vedení rodného čísla v občanském průkazu, 

ale pouze v evidenci občanských průkazů.  

V souladu s koncepcí předkladatele se počítá s tím, 

že rodná čísla mohou být v jednotlivých agendách 

vedena, ale pouze za účelem činnosti v dané 

agendě. Zároveň předkladatel upozorňuje, 

že agenda občanských průkazů je jedna 

z nejdůležitějších agend v rámci celé státní správy, 
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a právě proto by mělo být k dané problematice 

přistupováno obezřetně, aby nedošlo k pozastavení 

úplného výkonu agendy občanských průkazů. 

 

Výše uvedené vysvětlení bude doplněno 

do důvodové zprávy. 

 14.3  

K § 69 odst. 1 písm. e) 

 

V § 69 odst. 1 se písmeno e) zrušuje. 

 

Odůvodnění: 

Plně postačí obecná regulace správního trestání zneužití osobních údajů. 

Podle článku 83 odst. 5 písm. a) GDPR je rovněž jakékoliv zneužití údajů pro 

nezákonný či nelegitimní účel v působnosti dozorového úřadu podle článku 

58 odst. 2 písm. i) GDPR. ÚOOÚ se zde ztotožňuje se stanoviskem OKOM 

ÚV. Zvláštní část důvodové zprávy zcela mlčí.   

Akceptováno, připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

 

15. Úřad pro zahraniční 

styky a informace 

15.1  

K § 60 

 

Ustanovení § 60 návrhu zákona o občanských průkazech (dále jen „návrh 

zákona“) upravuje obsah evidence občanských průkazů, a to včetně 

provozních údajů (odstavec 6); tyto údaje se v souladu s ustanovením § 63 

návrhu zákona poskytují na základě písemné žádosti osobě, jíž je příslušný 

občanský průkaz vydán. 

 

V souvislosti se zpřístupňováním záznamu o poskytnutí údajů z evidence 

občanských průkazů občanovi, kterého se dané údaje týkají, jakož i dalším 

příjemcům těchto údajů, upravuje § 18b zákona č. 328/1999 Sb., 

o občanských průkazech, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., podmínky, 

za kterých se neposkytuje jinak oprávněným subjektům údaj o předání údajů 

z informačního systému evidence občanských průkazů subjektu, který plní 

úkoly v zájmu zajištění bezpečnosti státu, obrany, veřejné bezpečnosti, 

předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů či významného 

hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie. 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí [na základě požadavku 

připomínkového místa bude provedena obdobná 

úprava v zákoně o cestovních dokladech 

(vypuštěním § 30b) a v zákoně o evidenci obyvatel 

(vypuštěním § 8 odst. 13)]. 

 

Úpravu obsaženou v současném § 18b zákona 

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění 

zákona č. 136/2006 Sb., bude zastřešovat § 60 

zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů, jehož novela tvoří 

součást změnového zákona, který návrh zákona 

o občanských průkazech doprovází. Ustanovení 

§ 60 zákona č. 111/2009 Sb. upravuje situace, kdy 

byly orgánu veřejné moci poskytnuty údaje 

ze základních registrů z důvodu bezpečnosti České 

republiky, obrany České republiky, veřejného 

pořádku a vnitřní bezpečnosti, předcházení, 
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V návrhu zákona však ustanovení obdobné stávajícímu § 18b zákona 

č. 328/2006 Sb. zcela postrádáme. Zdůrazňujeme přitom, že důvody, které 

vedly k doplnění tohoto ustanovení do zákona č. 328/2006 Sb., se nijak 

nezměnily a jsou nadále platné. Pokud by nově navrhovaný zákon 

o občanských průkazech takovéto ustanovení neobsahoval, vedlo by 

to k významnému ohrožení činnosti zpravodajských služeb České republiky, 

jakož i jiných bezpečnostních sborů a státních orgánů. 

 

Požadujeme proto, aby bylo do návrhu zákona doplněno ustanovení, které 

obdobně jako stávající ustanovení § 18b zákona č. 328/1999 Sb. umožní 

neposkytnout žadateli podle § 63 návrhu zákona, případně dalším 

oprávněným subjektům, údaje o poskytnutí údajů vedených v evidenci 

občanských průkazů orgánům, které plní úkoly při zajišťování obrany 

a bezpečnosti České republiky, při předcházení, vyšetřování, odhalování 

a stíhání trestných činů a další příslušné úkoly. 

 

Podotýkáme, že ustanovení, které požadujeme do návrhu zákona vložit, je 

součástí několika platných zákonů [viz § 30b zákona č. 329/1999 Sb., 

o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 13 zákona č. 

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

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, § 60 

zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 5 odst. 4 až 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů].  

vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání 

trestných činů, významného hospodářského nebo 

finančního zájmu České republiky anebo Evropské 

unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, 

nebo ochrany subjektu údajů, přičemž zpřístupnění 

záznamu o využití údajů tímto orgánem veřejné 

moci by mohlo ohrozit uvedené zájmy. Uvedené 

ustanovení se v rámci doprovodného zákona 

k návrhu zákona o občanských průkazech rozšiřuje 

i na záznamy o poskytnutí služby agendových 

informačních systémů (např. záznam o využití 

údajů z evidence občanských průkazů) tak, aby toto 

pravidlo bylo stanoveno obecně a nemusely ho 

obsahovat jednotlivé agendové zákony (např. návrh 

zákona o občanských průkazech).  

Z výše uvedených důvodů proto není třeba, aby byl 

§ 18b zákona č. 328/1999 Sb., součástí návrhu 

zákona o občanských průkazech. 

  

 15.2 

Obecně k návrhu zákona 

 

Návrh zákona zcela postrádá úpravu obsaženou nyní v § 18 odst. 2 zákona č. 

328/1999 Sb., podle které se z evidence občanských průkazů formou přímého 

přístupu poskytnou státnímu orgánu údaje z evidence občanských průkazů i 

tehdy, jsou-li vyžadovány údaje o občanovi, který není jednoznačně 

identifikován, a to v případech, kdy je to potřebné pro plnění úkolu 

v působnosti daného státního orgán, mj. při zajišťování bezpečnosti a obrany 

státu, veřejné bezpečnosti, předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání 

trestných činů a při zajišťování významného hospodářského nebo finančního 

zájmu České republiky nebo Evropské unie. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí [na základě požadavku 

připomínkového místa bude provedena obdobná 

úprava v zákoně o cestovních dokladech 

(vypuštěním § 30 odst. 7) a v zákoně o evidenci 

obyvatel (vypuštěním § 8 odst. 10)]. 

  

Úprava obsažená v současném § 18 odst. 2 zákona 

č. 328/1999 Sb. nebyla do návrhu zákona 

o občanských průkazech převzata z toho důvodu, 

že se pro tyto případy použije § 5b zákona 

č. 111/2009 Sb., podle kterého „orgán veřejné moci 

využívá údaje z agendového informačního systému 
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Ani v tomto případě se důvody, pro něž bylo uvedené ustanovení do zákona 

č. 328/1999 Sb. doplněno zákonem č. 318/2015 Sb., nijak nezměnily. Jde 

především o to, aby státní orgány, které plní úkoly v oblasti bezpečnosti, 

obrany, veřejného pořádku, významného hospodářského nebo finančního 

zájmu České republiky nebo Evropské unie, mohly k údajům z evidence 

občanských průkazů přistupovat přímo, tedy prostřednictvím vlastního 

agendového informačního systému nebo jiného přístupového oprávnění, aniž 

by pro komunikaci s informačním systémem evidence občanských průkazů 

musely využívat informační systém základních registrů. Dalším neméně 

významným cílem tohoto ustanovení je to, aby příslušné státní orgány v 

rámci tohoto přístupu mohly zadávat též tzv. neúplné (hromadné) dotazy. 

Pokud by návrh zákona neobsahoval ustanovení obdobné stávajícímu § 18 

odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., vedlo by to rovněž k závažnému ohrožení 

činnosti zejména zpravodajských služeb České republiky a Policie České 

republiky.  

Z uvedených důvodů proto požadujeme návrh zákona odpovídajícím 

způsobem doplnit.  

I v tomto případě upozorňujeme, že obdobná ustanovení jsou součástí 

platných zákonů, viz § 30 odst. 7 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních 

dokladech, ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 10 zákona 

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

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a § 5b 

zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 

Sb. 

přímým přístupem, a to i pokud jsou vyžadovány 

údaje o fyzické osobě, která není jednoznačně 

určena, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho 

působnosti při zajišťování a) bezpečnosti České 

republiky, b) obrany České republiky, c) veřejné 

bezpečnosti a účinné ochrany lidského života 

a zdraví, d) předcházení, vyhledávání, odhalování 

trestné činnosti a stíhání trestných činů, e) 

významného hospodářského nebo finančního 

zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně 

takového zájmu v oblasti měnové, rozpočtové 

a daňové, nebo f) ochrany práv osob v řízení 

před soudem.“.  

 

 15.3 

K § 67 odst. 2 

 

Ustanovení § 67 odst. 2 návrhu zákona je v rozporu s ustanovením § 11c 

zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, 

ve znění zákona č. 205/2019 Sb., podle něhož zpravodajská služba České 

republiky může zpracovávat agendové identifikátory fyzických osob 

získané mj. z informačního systému evidence občanských průkazů. 

Požadujeme proto upravit návrh zákona tak, aby nevznikaly pochybnosti 

o uvedeném oprávnění zpravodajských služeb České republiky zakotveném 

v § 11c zákona č. 153/1994 Sb. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

  

Úprava návrhu zákona je podle názoru 

předkladatele nadbytečná, zvláštní právní předpis 

stejné či vyšší právní síly může vždy stanovit jinak. 

V takovém případě se uplatní zásada lex specialis 

derogat legi generali a zvláštní pravidlo se aplikuje 

přednostně před obecným. Předkladatel byl 

v minulosti opakovaně konfrontován 

s požadavkem legislativních orgánů vlády, 

aby byly doušky typu „nestanoví-li jiný právní 

předpis jinak“ v jím předkládaných návrzích 
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právních předpisů vypuštěny. Tomuto požadavku 

předkladatel přizpůsobil svou legislativně-

technickou praxi. Předkladatel vyřeší připomínku 

tak, že v pasáži důvodové zprávy k příslušnému 

ustanovení uvede jako výjimku právě § 11c zákona 

č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 

republiky, ve znění zákona č. 205/2019 Sb.  

16. Hlavní město Praha 16.1 

K části druhé hlavě III díku 3 (§ 26 až 35) 

 

Požadujeme v návrhu rozšířit možnosti převzetí občanského průkazu 

a doplnit zmocňovací ustanovení pro Ministerstvo vnitra určit vyhláškou 

konkrétní místa, kde by bylo možné občanský průkaz převzít. 

 

Odůvodnění: 

 

V agendě občanských průkazů se nelze zcela obejít bez osobní návštěvy 

úřadu, je nutná osobní přítomnost žadatele, kvůli zajištění shody 

biometrických identifikátorů s totožností žadatele. Převáděné evropské 

nařízení k tomu uvádí v čl. 10 odst. 1: „V zájmu zajištění shody 

biometrických identifikátorů s totožností žadatele se žadatel dostaví alespoň 

jednou během procesu vydávání každého dokladu osobně.”.  Návrh však 

počítá s dvojí přítomností žadatele na pracovišti správního orgánů. 

Pochopitelná je nutnost návštěvy při podání žádosti, kdy je nutné odebrání 

biometrických identifikátorů. Druhá návštěva při převzetí však již není nutná 

a jde nad rámec evropského nařízení. Úkony pro převzetí občanského 

průkazu mohou být učiněny i na jiném místě, než je pověřený úřad, např. 

na Czech POINTu.  

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Dvojí přítomnost žadatele o vydání občanského 

průkazu není návrhem zákona striktně vyžadována. 

Žadatelem o vydání občanského průkazu není 

podle návrhu zákona jen osoba, jíž má být občanský 

průkaz vydán, ale rovněž zákonný zástupce, 

opatrovník či jiná osoba, která žádost o vydání 

občanského průkazu podává za osobu, jíž má být 

občanský průkaz ve skutečnosti vydán (např. osobu 

mladší 15 let, osobu omezenou ve svéprávnosti 

apod.). V takových případech se vyžaduje 

přítomnost osoby, jíž má být občanský průkaz 

vydán (tj. např. osoby mladší 15 let či osoby 

omezené ve svéprávnosti) pouze při podání žádosti 

o vydání občanského průkazu (a to s ohledem 

na nutnost pořízení biometrických údajů této osoby 

a rovněž s ohledem na náležitost podpisu 

uvedeného v občanském průkazu, který je vždy 

osoby, jíž je občanský průkaz vydán). Avšak 

přítomnost této osoby není vyžadována při převzetí 

vyhotoveného občanského průkazu, tj. žadatelem 

o vydání občanského průkazu, který je oprávněn 

k převzetí občanského průkazu, bude v kontextu 

§ 30 an. osoba zastupující osobu, jíž má být 

občanský průkaz vydán (tj. onen zákonný zástupce, 

opatrovník či jiná osoba). Pokud však osoba, jíž má 

být občanský průkaz vydán, není zastoupena 

ve výše uvedeném smyslu, pak má povinnost 
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dostavit se k převzetí vyhotoveného občanského 

průkazu. Je tomu tak především z toho důvodu, 

že je tato osoba povinna zkontrolovat údaje, které 

jsou v občanském průkazu uvedeny (jedná se 

o kontrolu údajů uvedených v podobě 

bezprostředně čitelné člověkem) a rovněž 

s ohledem na další úkony spojené s převzetím 

občanského průkazu (např. podepsání potvrzení 

o převzetí občanského průkazu). Pouze 

ve výjimečných případech, jejichž posouzení je 

na konkrétní úřední osobě působící v rámci 

správního orgánu příslušného k předání 

občanského průkazu, může občanský průkaz 

za osobu, jíž má být občanský průkaz vydán, 

převzít zmocněnec, kterému byla k tomuto 

právnímu jednání udělena zvláštní plná moc.  

S návrhem na rozšíření míst pro předávání 

občanských průkazů se předkladatel neztotožňuje. 

Kromě enormních finančních dopadů, které by 

představovalo vybavení těchto dalších míst 

(např. zmiňovaných pracovišť Czech POINT) 

potřebnou speciální technikou, by požadovaná 

změna přinesla taktéž navýšení nákladů 

na distribuci dokladů či proškolování pracovníků 

těchto dalších míst. Současně by bylo nezbytné 

vyřešit způsob ověřování funkčnosti nosičů dat 

občanského průkazu, reklamaci občanských 

průkazů, odevzdávání či znehodnocování 

dosavadních občanských průkazů atd.  

 16.2 

K § 60 odst. 1 

 

Požadujeme písmeno c) vypustit a dosavadní písmena d) až n) označit jako 

písmena c) až m).  

 

Odůvodnění: 

 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

  

Většina států Evropské unie v dokladech, jež 

vydávají, pohlaví uvádí. Je nutno upozornit, že řada 

úkonů je spojena s nutnou znalostí pohlaví, ať už se 

jedná o uzavření sňatku, možnost adopce dítěte 

nebo např. provedení osobní prohlídky. Tyto a další 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBRCA5V6R)



72 
 

Viz připomínka k § 5 odst. 1. oblasti mohou přinášet v případě neuvádění pohlaví 

problémy. 

K výše uvedenému předkladatel dále uvádí, 

že stejnou připomínku uplatnil i Úřad zmocněnce 

vlády pro lidská práva. Připomínku se však 

po vysvětlení podařilo vypořádat, Úřad zmocněnce 

vlády pro lidská práva tedy dále nerozporuje 

uvádění pohlaví v občanském průkazu. 

17. Jihočeský kraj 17.1 

K § 5 odst. 1 písm. a) bodu 9 

 

Navrhujeme vypustit podmínku podpisu držitele OP v občanském průkazu. 

Při ztrátě či odcizení OP může dojít ke zneužití podpisu. V nařízení EP 

a Rady (EU) 2019/1157 není stanovena povinnost uvádět v dokladech podpis 

držitele.  

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1157 obsahují průkazy 

totožnosti strojově čitelnou zónu. Odstavec 2 

uvedeného článku dále uvádí, že prvky údajů 

obsažené v průkazech totožnosti musí být 

v souladu se specifikacemi uvedenými v části 5 

dokumentu ICAO 9303. Podpis je povinným 

údajem zapisovaným do strojově čitelných 

dokladů, což vyplývá právě z normy ICAO 9303. 

Občanské průkazy tak splňují standardy ICAO 

(Mezinárodní organizace pro civilní letectví) Doc 

9303 Machine Readable Travel documents, 

Sevemth Edition, 2015 - Part 3: Specification 

Common to all MRTDs 3.9.2Displayed signature 

or usual mark. 

 17.2 

K § 10 odst. 1 písm. a) a dalším ustanovením obsahujícím pojem 

„pověřený úřad“ 

 

Nesouhlasíme s používáním pojmu „pověřený úřad“ jako legislativní zkratky 

pro orgán administrující celý proces, kdy tímto orgánem bude zejména 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. Dle návrhu budou občanské 

průkazy i nadále administrovat obce III. stupně, ale nesystematicky budou 

označovány zkratkou „pověřený úřad“, která je vyhrazena pro obce II. 

stupně. Požadujeme užít jiné legislativní zkratky, a to napříč celým zákonem. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel vycházel z toho, že se jedná 

o legislativní zkratku zavedenou pro účely 

navrhovaného zákona, nikoli o legální pojem. 

Vzhledem k tomu, že legálním pojmem je 

„pověřený obecní úřad“, nikoliv „pověřený úřad“, 

je předkladatel přesvědčen, že k zaměňování těchto 
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pojmů by nemělo docházet, neboť nejsou zcela 

totožné.  

18. Jihomoravský kraj 18.1 

K § 17 odst. 1 větě druhé 

 

Požadujeme doplnit: „nebo ve lhůtě 5 pracovních dnů“. Odůvodnění: Dle ust. 

§ 27 odst. 5 lze občanský průkaz vydaný do 5 pracovních dnů převzít 

v pověřeném obecním úřadu, v němž byla žádost podána, nebo 

na Ministerstvu vnitra. 

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Možnost převzetí občanského průkazu vydávaného 

ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů je umožněna 

v souladu s § 27 odst. 5 návrhu zákona 

v pověřeném úřadu nebo v Ministerstvu vnitra. 

Podle § 17 odst. 1 návrhu zákona je žadatel 

o vydání občanského průkazu, který požaduje 

převzetí občanského průkazu v jiném správním 

orgánu, než je správní orgán příslušný k vydání 

občanského průkazu, povinen uvést tento 

požadavek v žádosti o vydání občanského průkazu. 

Pokud tedy žadatel o vydání občanského průkazu, 

který podává žádost o vydání občanského průkazu 

ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů pověřenému 

úřadu, požaduje převzít vyhotovený občanský 

průkaz v Ministerstvu vnitra, pak je povinen tento 

požadavek uvést v žádosti o vydání občanského 

průkazu. Pokud žadatel o vydání občanského 

průkazu tento požadavek v žádosti o vydání 

občanského průkazu neuvede, bude správním 

orgánem příslušným k předání občanského průkazu 

pověřený úřad, kterému byla podána žádost 

o vydání občanského průkazu. Výše uvedené 

neplatí pouze v případě vydání občanského 

průkazu ve lhůtě do 24 hodin v pracovním dnu, 

kdy bude předávajícím úřadem vždy Ministerstvo 

vnitra. 

 18.2 

K § 31 

 

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského 

průkazu zkontrolovat správnost údajů uvedených v občanském průkazu  

Vysvětleno, připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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ve zrakem vnímatelné podobě. Navrhovaná právní úprava neřeší, jak toto 

ustanovení aplikovat v případě nevidomých a slabozrakých občanů. 

Ustanovení § 31 nepřipouští zrakovou kontrolu prostřednictvím asistenta.  

Mnoho nevidomých občanů asistenta nevyužívá, ale v současnosti zvládají 

převzít doklad sami. Tato problematika není rozpracována ani v tezi 

prováděcích předpisů, nebude ji upravovat vyhláška. Pouze v důvodové 

zprávě je uvedeno, že pro slabozraké je možné použit kompenzační pomůcky 

např. elektronické zvětšovací sklo. Otázka nevidomých však není řešena. 

Rovněž není upraveno, jaké kompenzační pomůcky lze využít a zda jimi 

budou  vybavena přepážková pracoviště.  

Po dohodě s jiným připomínkovým místem bude 

§ 31 (nově § 29) návrhu zákona upraven 

následovně: 

 

„Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen 

při převzetí občanského průkazu zkontrolovat 

správnost údajů uvedených v občanském průkazu, 

s výjimkou údajů uvedených ve strojově čitelné 

podobě a biometrických údajů.“. 

 

Předkladatel dále uvádí, že přítomnost asistenta, 

případně jiné osoby, při podání žádosti o vydání 

občanského průkazu nebo při převzetí 

vyhotoveného občanského průkazu, zakázána není. 

Za osobu zrakově postiženou tudíž bude oprávněn 

zkontrolovat údaje uvedené v občanském průkazu 

její doprovod, popřípadě může tento doprovod 

osobě zrakově postižené nahlas přečíst údaje 

uvedené v občanském průkazu (přijde-li si osoba 

zrakově postižená vyzvednout občanský průkaz 

sama, pak může tuto úlohu doprovodu převzít 

např. úřední osoba), jejichž správnost následně 

osoba zrakově postižená potvrdí. Konkrétní výčet 

kompenzačních pomůcek není stanoven záměrně, 

a to z důvodu uzavření případného okruhu 

kompenzačních pomůcek, které by bylo možné 

využít. 

 18.3 

K § 64 a 65 

 

Navrhujeme při podání žádosti v listinné podobě stanovit povinnost opatřit 

žádost úředně ověřeným podpisem žadatele.  

 

Odůvodnění: 

Obdobná úprava je i v zákoně o cestovních dokladech a o evidenci obyvatel.  

Akceptováno.  Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 
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19. Kraj Vysočina 19.1  

K § 14 odst. 2 

 

Navrhujeme v § 14 odst. 2 sloučit znění písm. a) a písm. b) do nového znění 

odstavce 2: 

„(2) Žadatel o vydání občanského průkazu, který podává žádost o vydání 

nového občanského průkazu a který nemůže při podání žádosti předložit 

dosavadní občanský průkaz, je povinen při podání žádosti předložit cestovní 

pas nebo jinou veřejnou listinu, kterou prokáže totožnost, vzniknou-li 

důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním 

občanství České republiky.“ 

 

Příslušné orgány, které pořizují žádosti o vydání občanských průkazů, mají 

k dispozici základní registry, agendové informační systému evidence 

obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, proto není třeba občana 

zatěžovat předkládáním rodného listu, který obsahuje pouze údaje, které má 

úřad k dispozici. 

Částečně akceptováno a vysvětleno.  Připomín-

kové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 

Žadatel o vydání občanského průkazu má na výběr, 

zda předloží rodný list, nebo cestovní pas, navíc je 

třeba přihlédnout k tomu, že se jedná o situaci, kdy 

žadatel není schopen předložit svůj dosavadní 

občanský průkaz, tj. rodný list není po žadateli 

o vydání občanského průkazu opakovaně 

vyžadován (ani při podání žádosti o vydání prvního 

občanského průkazu není povinné předložit rodný 

list, pakliže žadatel předloží cestovní pas). 

S ohledem na uvedené proto předkladatel trvá 

na navržené právní úpravě. 

 

Předkladatel nicméně upraví § 14 odst. 2 (nově § 13 

odst. 2) navrhovaného zákona následovně: 

 

„(2) Žadatel o vydání občanského průkazu, který 

podává žádost o vydání nového občanského 

průkazu a který nemůže při podání žádosti předložit 

dosavadní občanský průkaz, je povinen při podání 

žádosti předložit  

 

a) rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o 

jeho státním občanství České republiky, rovněž 

doklad o státním občanství České republiky, nebo  

 

b) průkaz totožnosti.“. 

 

Průkaz totožnosti pak bude pro účely navrhovaného 

zákona definován jako doklad, který je veřejnou 

listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli 

o vydání občanského průkazu, včetně jeho podoby 

a státního občanství České republiky, umožňující 

identifikovat tohoto žadatele. 
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 19.2  

K § 14 odst. 3 

 

Navrhujeme v § 14 odst. 3 sloučit znění písm. a) a písm. b) do nového znění 

odstavce 3: 

„(3) Žadatel o vydání občanského průkazu, který podává žádost o vydání 

nového občanského průkazu a který ke dni podání žádosti nemá trvalý 

pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit 

cestovní pas nebo jiný doklad o státním občanství České republiky.“ 

 

Příslušné orgány, které pořizují žádosti o vydání občanských průkazů, mají 

k dispozici základní registry, agendové informační systému evidence 

obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, proto není třeba občana 

zatěžovat předkládáním rodného listu, který obsahuje pouze údaje, které má 

úřad k dispozici.  

Částečně akceptováno a vysvětleno.  Připomín-

kové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 

Jde-li o § 14 odst. 3, předkladatel akceptoval 

připomínky jiných připomínkových míst, 

na základě kterých bude dané ustanovení upraveno 

jako § 13 odst. 3 následovně: 

 

„Žadatel o vydání občanského průkazu, který 

podává žádost o vydání nového občanského 

průkazu a který ke dni podání žádosti nemá trvalý 

pobyt na území České republiky, je povinen při 

podání žádosti předložit 

 

a) rodný list a doklad o státním občanství České 

republiky, nebo 

 

b) průkaz totožnosti“. 

 

Průkaz totožnosti pak bude pro účely navrhovaného 

zákona definován jako doklad, který je veřejnou 

listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli 

o vydání občanského průkazu, včetně jeho podoby 

a státního občanství České republiky, umožňující 

identifikovat tohoto žadatele. 

  

Předkladatel dále částečně odkazuje na odůvodnění 

uvedené u připomínky 19.1, zejména na část, v níž 

se uvádí, že žadatel o vydání občanského průkazu 

má na výběr, který z dokladů, jež lze podle návrhu 

zákona předložit, předloží. 

 19.3  

K § 14 odst. 6 

 

Navrhujeme v § 14 odst. 6 následující znění písmena a): 

„a) dosavadní občanský průkaz žadatele o vydání občanského průkazu, 

nebo, nelze-li předložit dosavadní občanský průkaz žadatele, cestovní pas 

Vysvětleno. Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel nesouhlasí s navrženou úpravou, a to 

zejména z toho důvodu, že občan může být 

v situaci, kdy občanský průkaz ztratí a cestovní pas 
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anebo rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním 

občanství České republiky žadatele, rovněž doklad o jeho státním občanství 

České republiky,“ 

 

Odůvodnění stejné jako u výše uvedených připomínek. 

nemá, neboť se jedná o doklad vydávaný na základě 

dobrovolnosti. 

 

 19.4  

K § 15 

 

Navrhujeme následující znění § 15: 

 

„§ 15 

Žadatel o vydání občanského průkazu, který podává žádost o vydání 

občanského průkazu a který před podáním žádosti ukončil pobyt v cizině, 

je povinen při podání žádosti předložit cestovní pas nebo jiný doklad 

o státním občanství.“ 

 

Odůvodnění stejné jako u výše uvedených připomínek. 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel nesouhlasí s navrženou úpravou, a to 

zejména z toho důvodu, že „jiný doklad o státním 

občanství“, kterým by patrně bylo osvědčení 

o státním občanství nebo listina o nabytí nebo 

udělení státního občanství, nepovažuje 

za dostatečný doklad k prokázání totožnosti 

občana, je-li žádáno o vydání občanského průkazu. 

  

 19.5  

K § 16 

 

„§ 16 

Žadatel o vydání občanského průkazu, který má vydán dočasný občanský 

průkaz, je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu 

předložit dočasný občanský průkaz a rodný list.“ 

 

Odůvodnění stejné jako u výše uvedených připomínek. 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

K upuštění od předložení rodného listu nelze 

přistoupit, neboť až na základě předloženého 

rodného listu úřední osoba zjistí, že občanovi již 

byly vydány české matriční doklady. Do českých 

matričních dokladů je občanům často upravena 

podoba jména či příjmení tak, aby odpovídala 

českým pravidlům. 

 19.6 

K § 46 odst. 1 

 

Navrhujeme v § 46 odst. 1 vložit za písmeno b) nové písmeno c), které zní: 

„c) pro účely výkonu volebního práva.“  

 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Občan má možnost podat žádost o vydání 

občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin 

v pracovním dnu nebo 5 pracovních dnů. Možnost 

vydání občanského průkazu bez strojově čitelných 

údajů z důvodu voleb, který zaručuje současný 
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Doporučujeme ponechat stávající praxi ve vydávání občanských průkazů 

v případě, kdy volič není vybaven občanským průkazem a nový občanský 

průkaz by nestačil být vyroben.  

zákon o občanských průkazech, považuje 

předkladatel za nadbytečnou, neboť lhůta 

pro vydání tohoto občanského průkazu činí 15 dnů.  

 19.7 

K § 57 

 

Navrhujeme v § 57 vložit za písmeno b) nové písmeno c), které zní: 

„c) 1 měsíc ode dne vydání, je-li vydán z důvodu podle § 46 odst. 1 písm. c).“ 
  

Odůvodnění připomínky navazuje na připomínku k § 46 odst. 1 návrhu 

zákona.  

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Vizte odůvodnění k připomínce 19.6. 

 

 

20. Liberecký kraj 20.1 

K § 13 odst. 2 

 

Navrhované znění: 

Žadatel o vydání občanského průkazu, který podává žádost o vydání prvního 

občanského průkazu a který před podáním žádosti nabyl státní občanství 

České republiky prohlášením nebo udělením, je povinen při podání žádosti 

předložit 

 

a) doklad o státním občanství České republiky, nebo 

b) cestovní pas. 

 

Navrhujeme upravit znění odstavce takto: 

 

Žadatel o vydání občanského průkazu, který podává žádost o vydání prvního 

občanského průkazu a který před podáním žádosti nabyl státní občanství 

České republiky prohlášením nebo udělením, je povinen při podání žádosti 

předložit rodný list a 

 

a) doklad o státním občanství České republiky, nebo 

b) cestovní pas. 

 

Odůvodnění: 

Pokud by v navrhovaném znění daného ustanovení nebyla dána povinnost 

žadatele předložit rodný list, domníváme se, že by odpadly důvody 

Částečně akceptováno. Připomínkové místo 

s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 

 

Ustanovení § 13 odst. 2 (nově § 12 odst. 2) bude 

upraveno následovně: 

„Žadatel o vydání občanského průkazu, který 

podává žádost o vydání prvního občanského 

průkazu a který před podáním žádosti nabyl státní 

občanství České republiky prohlášením nebo 

udělením, je povinen při podání žádosti předložit 

rodný list a doklad o státním občanství České 

republiky.“. 
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pro vydávání dočasného občanského průkazu dle § 46 odst. 2. Bez předložení 

rodného listu by občané po nabytí státního občanství prohlášením nebo 

udělením mohli ihned zažádat o „standardní OP“, neboť doklad o státním 

občanství budou mít vždy bezprostředně po nabytí SO k dispozici. Máme za 

to, že vydání dočasného občanského průkazu má překlenout právě dobu do 

vydání matričního dokladu Úřadem Městské části Brno střed – Zvláštní 

matrikou. 

 20.2 

K § 37 odst. 1 písm. b), respektive § 38 odst. 1 

 

Navrhované znění: 

§ 37 

(1) Platnost občanského průkazu skončí  

 

b) ohlášením jeho poškození, ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí 

zneužití,  

§ 38 

(1) Pověřený úřad, pověřený zastupitelský úřad nebo ministerstvo rozhodne 

z moci úřední o skončení platnosti občanského průkazu, pokud se skončením 

platnosti souhlasí osoba, jíž je občanský průkaz vydán, a občanský průkaz je 

poškozen, obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, 

s výjimkou údaje podle § 39, nebo došlo k podstatné změně podoby osoby, 

jíž je občanský průkaz vydán. 

 

Navrhujeme upravit znění § 38 odst. 1 takto: 

 

(1) Pověřený úřad, pověřený zastupitelský úřad nebo ministerstvo rozhodne 

z moci úřední o skončení platnosti občanského průkazu, pokud se skončením 

platnosti souhlasí osoba, jíž je občanský průkaz vydán, a občanský průkaz je 

poškozen, obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, 

s výjimkou údaje podle § 39, nebo došlo k podstatné změně podoby osoby, 

jíž je občanský průkaz vydán. 

 

Odůvodnění: 

Oba navrhované paragrafy hovoří o skončení platnosti z důvodu poškození 

OP, ovšem v obou případech je důsledkem jiný způsob skončení platnosti. 

Zatímco dle § 37 skončí OP platnost ohlášením poškození dokladu, tak podle 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel vypustí slovo „poškození“ z § 37 

odst. 1 písm. b) návrhu zákona, jelikož skončení 

platnosti občanského průkazu z důvodu jeho 

poškození je zahrnuto v § 37 odst. 4 návrhu zákona.  

Smyslem nové právní úpravy není zúžit skončení 

platnosti občanského průkazu z důvodu poškození 

jen na případy, kdy se skončením platnosti 

občanského průkazu souhlasí občan. Toto zúžení 

pravomoci by mohlo vést k záměrnému 

poškozování občanského průkazu za účelem horší 

čitelnosti údajů uvedených v občanském průkazu, 

proto je zapotřebí ponechat rozhodování o skončení 

platnosti občanského průkazu na správním uvážení. 

Při správním uvážení o poškození občanského 

průkazu by měl být posuzován stav občanského 

průkazu, nikoliv míra zájmu občana občanský 

průkaz v daném stavu nadále používat, proto 

předkladatel považuje za nežádoucí, aby tento 

faktor měl na správní orgán jakýkoliv vliv. 

V souladu s výše uvedeným považuje předkladatel 

za nezbytné, aby se o poškození vždy rozhodovalo 

na základě správního uvážení o míře poškození 

občanského průkazu.  

Ustanovení § 40 odst. 4 písm. b), které stanovuje 

osobě povinnost poškození občanského průkazu 

neprodleně ohlásit, se vztahuje jak na případ, 

kdy občan se skončením platnosti občanského 
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§ 38 by v případě poškození musel příslušný správní orgán o skončení 

platnosti rozhodnout, respektive učinit záznam o souhlasu se skončením 

platnosti OP. V případě, že občan se skončením platnosti souhlasí, vnímáme 

postup dle § 38 odst. 1 jako nadbytečný. Z důvodu jednotnosti navrhujeme 

v těchto případech, kdy osoba se skončením platnosti OP souhlasí, aby bylo 

postupováno dle § 37 odst. 1 písm. b), tedy aby bylo poškození ohlášeno a 

platnost dokladu tak skončila automaticky. V této souvislosti je možné se 

odkázat také na ustanovení § 40 odst. 4 písm. b), kdy má osoba povinnost 

neprodleně ohlásit poškození příslušnému orgánu. 

průkazu souhlasí, tak na případ, kdy občan se 

skončením platnosti občanského průkazu 

nesouhlasí. 

. 

21. Olomoucký kraj 21.1 

K § 3 

 

Občané ČR splňující podmínky uvedené v tomto ustanovení mají povinnost 

mít vydán OP. Znamená to, že mají mít v držení OP, nebo podmínka je 

splněna i v případě, pokud požádali o vydání OP, příslušný orgán vydal OP, 

ale občan si vydaný OP nepřevzal fyzicky? Navíc se domníváme, že občan 

nemůže mít v držení nevydaný doklad. Je nutné v zákoně uvádět text „vydán 

OP“, nestačí uvést jenom OP nebo platný OP? S uvedeným souvisí mimo jiné 

definice skutkové podstaty přestupku podle § 69 odst. 2 písm. a) návrhu 

zákona. 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Formulací „povinnost mít vydán občanský průkaz“ 

se má na mysli, že státní občan České republiky 

bude mít občanský průkaz v držení. Tato povinnost 

bude splněna pouze tehdy, podá-li žadatel o vydání 

občanského průkazu žádost o vydání občanského 

průkazu a vyhotovený občanský průkaz si tento 

žadatel následně i převezme. Z povahy občanského 

průkazu vyplývá, že jeho vydání bez převzetí není 

s to naplnit účel vydávání občanského průkazu. 

Tomu ostatně napovídá i úprava pravidel 

vyzvednutí si občanského průkazu, která by jinak 

ztrácela smysl. Předkladatel trvá na ponechání 

slova „vydán“, a to s ohledem na skutečnost, že je 

používáno napříč navrhovaným zákonem – vizte 

např. „osoba, jíž je občanský průkaz vydán“ (tj. 

nikoliv osoba, která má občanský průkaz“ apod.). 

Slovo „má“ navíc podle názoru předkladatele 

evokuje spíše soukromoprávní režim („vlastní“), 

což není na místě. 

 

V důvodové zprávě bude u příslušného ustanovení 

výše uvedené vysvětlení doplněno. 

 21.2 

K § 5 odst. 1 písm. a) bodu 9 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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Navrhujeme zvážit nutnost podpisu držitele OP v občanském průkazu. 

Při ztrátě či odcizení OP dochází v mnoha případech ke zneužití OP, 

a to i informace o podobě podpisu držitele OP. V praxi se často stává, 

že žadatel o vydání OP při podání žádosti sdělí pracovníkovi správního 

orgánu, že žádost o vydání OP podepíše jinak, než to dělá běžně v praxi 

při jednání na úřadech, v bankách apod. Žadatelé mají strach ze zneužití 

informace o podobě podpisu držitele OP. V nařízení EP a Rady (EU) 

2019/1157 není stanovena povinnost uvádět v dokladech podpis držitele. 

Při vydávání dočasných OP se podpis držitele OP nebude v OP uvádět (viz § 

47 odst. 2 návrhu zákona). 

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1157 obsahují průkazy 

totožnosti strojově čitelnou zónu. Odstavec 2 

uvedeného článku dále uvádí, že prvky údajů 

obsažené v průkazech totožnosti musí být 

v souladu se specifikacemi uvedenými v části 5 

dokumentu ICAO 9303. Podpis je povinným 

údajem zapisovaným do strojově čitelných 

dokladů, což vyplývá právě z normy ICAO 9303. 

Občanské průkazy tak splňují standardy ICAO 

(Mezinárodní organizace pro civilní letectví) Doc 

9303 Machine Readable Travel documents, 

Sevemth Edition, 2015 - Part 3: Specification 

Common to all MRTDs 3.9.2Displayed signature 

or usual mark. 

 21.3 

K § 5 odst. 2 a ostatním ustanovením zákona, kde se píše o rodinném 

stavu nebo registrovaném partnerství 

 

V případě, že došlo u žadatele k zániku registrovaného partnerství, bude 

možné tento stav zahrnout pod definici uvedenou v textu (rodinný stav nebo 

registrované partnerství)? 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Do občanského průkazu se zapisuje rodinný stav 

nebo registrované partnerství podle aktuálního 

stavu. Zapisují se následující stavy: „svobodný“, 

„svobodná“, „ženatý“, „vdaná“, „rozvedený“, 

„rozvedená“, „vdovec“, „vdova“, „zaniklé 

manželství“, „partnerství“ nebo „zaniklé 

partnerství“. Z uvedeného vyplývá, že již 

v současné době je možné v občanském průkazu 

uvést, že registrované partnerství zaniklo, a to 

formulací „zaniklé partnerství“.  

 21.4 

K § 7 odst. 1 

 

S navrhovaným textem nesouhlasíme. Domníváme se, že podobu držitele OP 

nelze číst člověkem. 

Akceptováno.  Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

Formulace „v podobě bezprostředně čitelné 

člověkem“ bude nahrazena formulací „v podobě 

bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem“. 

Předkladatel dále doplňuje, že údaje, které se 

v občanském průkazu uvedou v podobě 
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bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem, 

bude moct osoba, jíž je občanský průkaz vydán, 

popřípadě kterákoliv jiná osoba, přečíst nebo 

vnímat pouhým zrakem, naproti tomu údaje, které 

se v občanském průkazu uvedou ve strojově čitelné 

podobě, lze přečíst nebo vnímat pouze s využitím 

počítače. Podobu osoby, jíž je občanský průkaz 

vydán, je podle názoru předkladatele možné rovněž 

přečíst nebo vnímat zrakem, neboť „podoba 

bezprostředně čitelná nebo vnímatelná člověkem“ 

není spojena pouze s písemnými záznamy. 

 21.5 

K § 10 odst. 1 písm. a) 

 

Navrhujeme zvážit použití legislativní zkratky „pověřený úřad“, 

aby nedocházelo k záměně s pověřeným obecním úřadem podle zákona 

č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel vycházel z toho, že se jedná 

o legislativní zkratku zavedenou pro účely 

navrhovaného zákona, nikoli o legální pojem. 

Vzhledem k tomu, že legálním pojmem je 

„pověřený obecní úřad“, nikoliv „pověřený úřad“, 

je předkladatel přesvědčen, že k zaměňování těchto 

pojmů by nemělo docházet, neboť nejsou zcela 

totožné.  

 21.6 

K § 10 odst. 2 a § 27 odst. 7 – doložení závažného důvodu 

 

Podle důvodové zprávy je třeba dlouhodobé zdravotní důvody doložit 

lékařským potvrzením. Myslíme si, že jde o nadbytečné zatěžování občanů, 

kteří jsou již tak v obtížné zdravotní situaci. Jak vyplývá ze zkušeností 

na úřadech obcí s rozšířenou působností, občané v 90 % případů žádají 

o možnost pořídit žádost o nový občanský průkaz offline pracovištěm 

telefonicky. Ve většině případů také volají za své rodinné příslušníky blízcí, 

opatrovníci, ošetřovatelé, pečovatelé nebo sociální pracovníci a nestává se, 

že by docházelo k zneužívání těchto výjezdů. Sám žadatel, ve většině případů 

zcela imobilní, není sám schopen doložit lékařské potvrzení, toto potvrzení 

by za něj museli vyřizovat rodinní příslušníci, popř. opatrovníci, ošetřovatelé, 

pečovatelé, sociální pracovníci. Např. v loňském roce bylo 60% výjezdů do 

Částečně akceptováno.  Připomínkové místo 

s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 

Doložení důvodu se změní z obligatorního 

na fakultativní. Pověřený úřad posoudí, zda je 

v daném případě potřebné důvod doložit. Pokud by 

pověřený úřad z telefonické „objednávky“ zjistil, 

že se jedná např. o občana v LDN nebo ve výkonu 

trestu odnětí svobody, pak by bylo doložení důvodu 

zbytečné a nebylo by vyžadováno. 
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domácností, pečovatelských domů a ti všichni by byli povinni doložit 

závažný důvod lékařským potvrzením. A jak doložit jiný závažný důvod? 

 21.7 

K § 12 

 

Každý odstavec začíná slovem „Žadatel“. Navrhujeme tento výraz nahradit 

např. slovem „Občan“. Text uvedený v § 12 nekoresponduje s § 3, kde se 

o povinnosti žadatelů nepíše. 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Ustanovení § 3 návrhu zákona je „hmotněprávním“ 

ustanovením, kdežto § 12 návrhu zákona je 

ustanovením „procesněprávním“. Předkladatel 

považuje za žádoucí nuancí v pojmosloví tento 

rozdíl v postavení osoby vystihnout. Z věcného 

hlediska by úpravou navrhovanou připomínkovým 

místem k žádné změně nedošlo, a proto 

předkladatel preferuje jím navržené znění.  

 21.8 

K § 12 odst. 2 

 

a) Z formulace uvedeného ustanovení (viz „... nejpozději do 15 dnů ode dne, 

ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu 

podle....“) vyplývá, že lze žádost podat i v době neplatnosti dosavadního OP. 

Znamená to, že žadatel bude moci prokázat totožnost neplatným OP?  

b) Text „nebo, je-li v dosavadním občanském průkazu uveden rodinný stav 

nebo registrované partnerství, podle § 37 odst. 3“ je nesrozumitelný, 

navrhujeme, aby byla stanovena povinnost pro podání žádosti o vydání OP 

po skončení platnosti OP podle § 37 odst. 3. 

Vysvětleno.  Připomínkové místo od připomínky 

ustoupilo. 

 

Ad a)  

Stávající zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje 

obdobnou úpravu v § 14 odst. 1 písm. d) bodu 1. 

V návrhu zákona je stanoveno, jaké doklady mají 

být při podání žádosti o vydání občanského průkazu 

předloženy (vizte § 13 až 16 návrhu zákona). 

Prokázání totožnosti neplatným občanským 

průkazem tedy nebude možné, neboť by tím byl 

popřen institut platnosti občanského průkazu, 

respektive institut platnosti jakéhokoliv dokladu. 

 

Ad b) 

Tato legislativní technika byla zvolena z toho 

důvodu, že rodinný stav či registrované partnerství 

se v občanském průkazu uvádějí na základě 

principu dobrovolnosti. Předkladatel považuje 

za vhodné neměnit pořadí, a to z důvodu, 

že na ostatních místech navrhovaného zákona je 

podmínková vedlejší věta rovněž uvedena jako 
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první – vizte např. § 60 odst. 1 písm. k) návrhu 

zákona. 

 21.9 

K § 13 odst. 2 

 

Navrhujeme upravit text odstavce. V případě, že nový občan nepožádá 

o vydání dočasného občanského průkazu po nabytí státního občanství a bude 

rovnou žádat o vydání OP s čipem (těsně před koncem 60 denní lhůty), tak 

podle ustanovení odstavce 2 nebude při podání žádosti o vydání OP nikdy 

dokládat rodný list vůbec (na rozdíl od ostatních žadatelů o vydání OP). 

Navíc pokud bude možné předkládat i matriční doklady vydané jinými státy 

(za podmínky předkládání dokladů na základě smluv nebo právních 

předpisů), neexistuje důvod k tomu, aby takový občan při podání žádosti o 

vydání prvního OP nedoložil i rodný list. 

Částečně akceptováno.  Připomínkové místo 

s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 

Ustanovení § 13 odst. 2 (nově § 12 odst. 2) návrhu 

zákona bude upraveno následovně: 

„Žadatel o vydání občanského průkazu, který 

podává žádost o vydání prvního občanského 

průkazu a který před podáním žádosti nabyl státní 

občanství České republiky prohlášením nebo 

udělením, je povinen při podání žádosti předložit 

rodný list a doklad o státním občanství České 

republiky.“. 

 

Rodným listem je myšlen pouze rodný list 

v podobě českého matričního dokladu. V případě, 

že bude mít občan zájem o vydání občanského 

průkazu dříve, než bude mít k dispozici český rodný 

list, bude si moct požádat o vydání dočasného 

občanského průkazu podle § 44 odst. 2 návrhu 

zákona. Předkladatel dále doplňuje, že vychází 

z toho, že hovoří-li se v právním předpise o 

konkrétním dokladu, pak se tím myslí doklad 

český. Připouští-li se doklad cizí, je to třeba 

explicitně vyjádřit (typické např. u výpisu 

z evidence Rejstříku trestů).  

Uvedené vysvětlení bude zahrnuto do důvodové 

zprávy. 

 

V případě žádosti o vydání dočasného občanského 

průkazu nebudou předkládány doklady podle § 13 

odst. 2 návrhu zákona. Uplatní se speciální právní 

úprava týkající se dočasných občanských průkazů, 

tj. § 50 odst. 1 návrhu zákona – žadatel o vydání 

dočasného občanského průkazu bude povinen 

předložit 2 stejné fotografie (tak je tomu ostatně 
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i podle stávající právní úpravy – vizte § 4 odst. 4 

zákona č. 328/1999 Sb.). Uvedené bude doplněno 

do příslušného ustanovení důvodové zprávy. 

 21.10 

K § 14 odst. 2 

 

Bylo by vhodné uvažovat v tomto případě o rozšíření výčtu dokladů, kterými 

je možné prokázat totožnost pro účely podání žádosti o občanský průkaz – 

tedy možnost prokazovat svoji totožnost také řidičským průkazem, který je v 

souladu se zákonem o silničním provozu veřejnou listinou a jeho držitel jím 

prokazuje své jméno, příjmení, podobu, jakož i další údaje zde zapsané.  

Navrhujeme tedy doplnit písm. c), které by znělo „řidičský průkaz“. 

Tato připomínka se týká všech situací, kdy má žadatel prokázat totožnost 

podle zákona o OP. 

Akceptováno v modifikované podobě.  Připo-

mínkové místo s vypořádáním připomínky 

souhlasí. 

 

Předkladatel upraví § 14 odst. 2 (nově § 13 odst. 2) 

navrhovaného zákona následovně: 

 

„(2) Žadatel o vydání občanského průkazu, který 

podává žádost o vydání nového občanského 

průkazu a který nemůže při podání žádosti předložit 

dosavadní občanský průkaz, je povinen při podání 

žádosti předložit  

 

a) rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o 

jeho státním občanství České republiky, rovněž 

doklad o státním občanství České republiky, nebo  

 

b) průkaz totožnosti.“. 

 

Průkaz totožnosti pak bude pro účely navrhovaného 

zákona definován jako doklad, který je veřejnou 

listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli 

o vydání občanského průkazu, včetně jeho podoby 

a státního občanství České republiky, umožňující 

identifikovat tohoto žadatele. 

 21.11 

K § 24 odst. 3 písm. a) 

 

V návrhu není uvedeno, co se považuje za datum vydání OP. Pokud se 

za datum vydání OP považuje datum výroby OP v tiskárně cenin, tak není 

důvod k tomu, aby u žádosti podané v České republice byl OP vydán do 120 

dnů. 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Za datum vydání občanského průkazu, které se 

uvádí v občanském průkazu, se považuje den, kdy 

je občanský průkaz vyroben ve Státní tiskárně 

cenin. Jde-li o lhůty pro vydání občanského 

průkazu, tyto se počítají ode dne, kdy byla podána 
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žádost o vydání občanského průkazu, v případě 

občanského průkazu, který má být převzat 

v pověřeném zastupitelském úřadu činí tato lhůta 

120 dnů, a to s ohledem na náročnost celého 

procesu (občanský průkaz je vyráběn v České 

republice, tj. v jiném státě, než je stát, ve kterém 

bylo o vydání občanského průkazu požádáno, 

popřípadě je občanský průkaz zasílán do jiného 

státu, než v jakém o něj bylo požádáno). 

 

Předkladatel dále uvádí, že dobu vyhotovení 

občanského průkazu nelze shrnout do klasického 

matematického příkladu s dělením času na dvě 

poloviny, kdy jednu polovinu času lze přiřadit 

zaslání žádosti o vydání občanského průkazu 

z pověřeného zastupitelského úřadu na území 

České republiky a druhou polovinu času k zaslání 

vyhotoveného občanského průkazu z České 

republiky na pověřený zastupitelský úřad, ale je 

zapotřebí základní věcná znalost tohoto procesu.  

Bez ohledu na skutečnost, zda je žádost o vydání 

občanského průkazu podána na pověřeném úřadu, 

pověřeném zastupitelském úřadu nebo 

na Ministerstvu vnitra, vždy bude za účelem 

výroby občanského průkazu zasílána elektronicky, 

to znamená, že doba od podání žádosti o vydání 

občanského průkazu do vyrobení občanského 

průkazu je bez ohledu na místo podání žádosti 

o vydání občanského průkazu stejná (prodloužení 

doby podání žádosti o vydání občanského průkazu 

na pověřeném zastupitelském úřadu o nutnost 

potvrzení správnosti údajů uvedených 

v této žádosti pověřeným úřadem podle místa 

trvalého pobytu občana představuje zdržení 

v podobě několika hodin, maximálně několika 

dnů). Většina doby pro vydání občanského průkazu 

s převzetím na pověřeném zastupitelským úřadu 

(120 dnů) je tedy započítána do doby zaslání 
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vyhotoveného občanského průkazu na pověřený 

zastupitelský úřad. Tato lhůta byla zvolena 

s ohledem na předávání cestovních pasů 

na zastupitelských úřadech, kde byla schopnost 

expedovat doklady ve stanovené lhůtě ověřena. 

Závěrem předkladatel dodává, že jde-li o situaci, 

kdy je žádost o vydání občanského průkazu podána 

pověřenému zastupitelskému úřadu, avšak 

vyhotovený občanský průkaz je přebírán 

v pověřeném úřadu, činí lhůta pro vydání 

občanského průkazu 30 dnů. 

 21.12 

K § 27 odst. 5 a 7 

 

Jakým způsobem bude řešeno předání OP, pokud žadatel požádal o vydání 

OP do 5 pracovních dnů a než byl vydán OP, nastoupil k výkonu odnětí trestu 

odnětí svobody, nebo byl vzat do vazby? 

Z upřesnění obsahu připomínky ze strany připomínkového místa vyplynulo, 

že připomínkové místo požaduje vypuštění poslední věty z § 27 odst. 2 

návrhu zákona.  

Rozpor.  Připomínkové místo na připomínce 

trvá. 

 

Podle názoru předkladatele by vypuštění poslední 

věty z § 27 odst. 7 návrhu zákona znamenalo, že se 

uvedené ustanovení bude vztahovat i na případy, 

kdy je vydáván občanský průkaz ve lhůtě do 5 

pracovních dnů (má-li být převzat v pověřeném 

úřadu), což nebylo záměrem. Původní záměr 

spočíval v tom, že se uvedené ustanovení bude 

vztahovat pouze na občanské průkazy vydávané 

ve standardní lhůtě, tj. ve lhůtě 30 dnů. 

Předkladatel si je vědom toho, že věta první v § 27 

odst. 7 návrhu zákona hovoří pouze o „pověřeném 

úřadu“, tudíž nelze požadavek, který může žadatel 

o vydání občanského průkazu uplatnit, vztahovat 

vůči Ministerstvu vnitra. Současně se však 

předkladatel obává, že v případě, kdy by věta 

poslední nebyla součástí § 27 odst. 7 návrhu 

zákona, by mohl být výklad takový, že se uvedené 

vztahuje i na občanské průkazy vydávané 

ve zkrácené lhůtě, přičemž předání občanského 

průkazu vydávaného ve lhůtě do 24 hodin 

v pracovním dnu by za Ministerstvo vnitra 

zajišťoval pověřený úřad, což by bylo v takto 

krátké lhůtě nereálné. Předkladatel proto poslední 
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větou uvedenou v § 27 odst. 7 návrhu zákona 

zdůrazňuje, že možnost převzetí občanského 

průkazu mimo pracoviště pověřeného úřadu se 

nevztahuje na občanské průkazy vydávané 

ve zkrácené lhůtě. 

 

Předkladatel se domnívá, že tyto nepříliš časté 

případy není třeba v rámci navrhovaného zákona 

upravovat. Návrh zákona by se stal v důsledku 

těchto úprav příliš kazuistickým, což předkladatel 

nepovažuje za žádoucí. Takové případy lze podle 

názoru předkladatele vyřešit metodickou činností.   

 21.13 

K § 28 

 

Vzhledem k § 27 odst. 7 se domníváme, že by v tomto ustanovení měla být 

uvedena výjimka z nastaveného pravidla, např. v podobě textu „pokud zákon 

nestanoví jinak“. 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel uvádí, že byl v minulosti opakovaně 

konfrontován s požadavkem legislativních orgánů 

vlády, aby byly doušky typu „pokud zákon 

nestanoví jinak“ v jím předkládaných návrzích 

právních předpisů vypuštěny. Tomuto požadavku 

předkladatel přizpůsobil svou legislativně-

technickou praxi. 

 

Předkladatel po úpravě textu navrhovaného zákona 

na základě výsledků meziresortního 

připomínkového řízení učinil původní § 27 odst. 7 

součástí § 27 odst. 3 návrhu zákona.  

 21.14 

K § 30 

 

Stejnou povinnost by měl mít i zmocněnec dle § 29. Dle našeho názoru 

osoby, které jsou oprávněné převzít OP, musí vždy prokázat svou totožnost. 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Povinnosti žadatele o vydání občanského průkazu 

z povahy věci dopadají i na jeho substituty 

(zákonného zástupce, zmocněnce apod.). Není 

proto potřeba, aby byli substituti v návrhu zákona 

výslovně uváděni (muselo by se tak činit u každé 
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procesní povinnosti, což by text zákona značně 

znepřehlednilo). 

 

V důvodové zprávě bude u příslušného ustanovení 

výše uvedené vysvětlení doplněno. 

 21.15 

K § 32 odst. 1 

 

Domníváme se, že OP (kromě dočasných OP) budou vydávané s elektrickým 

čipem. Proč je odlišný způsob kontroly OP pro osoby starší 10 let oproti 

osobám mladším 10 let? U osob mladších bude čip méně hodnotný? 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Obsahem občanských průkazů (s výjimkou 

dočasných občanských průkazů) bude nosič dat 

(ten bude blíže specifikován prováděcím právním 

předpisem, přičemž se předpokládá, že občanský 

průkaz bude opatřen strojově čitelnou zónou, 2D 

kódem, kontaktním elektronickým čipem 

a nosičem dat obsahujícím biometrické údaje). 

Kontrola kontaktního elektronického čipu u osob 

mladších 10 let je prominuta z toho důvodu, 

že těmto osobám nebude umožněna, a to po celou 

dobu platnosti jejich občanského průkazu, která 

činí u osoby mladší 15 let 2 roky nebo 5 let, 

aktivace elektronické části občanského průkazu 

(tj. nebude možné využít kontaktní elektronický 

čip). Tímto dojde ke zkrácení procesu kontroly 

před předáním občanského průkazu a zvýší se tím 

prostupnost systému. 

 21.16 

K § 34 

 

Nepovažujeme za nutné, aby držitelé OP měli i po skončení platnosti OP 

v držení znehodnocený OP. V OP nejsou žádná víza, razítka o překročení 

státních hranic… 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Možnost ponechat si občanský průkaz byla 

do návrhu zákona vložena na základě podnětů 

od občanů a některých obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností. Navrhovaným 

ustanovením se zamezí obcházení povinnosti 

odevzdat občanský průkaz po skončení jeho 

platnosti, neboť v praxi byly běžné situace, 

kdy občan nahlásil ztrátu či odcizení občanského 
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průkazu za účelem ponechání si občanského 

průkazu. 

 21.17 

K § 37 

 

Podle § 29 odst. 1 občanského zákoníku: „Změna pohlaví člověka nastává 

chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce 

a přeměně pohlavních orgánů. Má se za to, že dnem změny pohlaví je den 

uvedený v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb.“ 

Na základě výše uvedeného se domníváme, u změny pohlaví nelze hovořit o 

právní moci rozhodnutí o změně pohlaví (viz odst. 2 písm. b/). Podle 

ustanovení § 29 odst. 2 občanského zákoníku změnou pohlaví dojde k zániku 

manželství nebo registrovaného partnerství.  

Akceptováno.  Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

V § 37 (nově § 35) bude odstavec 2 upraven 

následovně: 

„Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 

45 dnů ode dne 

a) ohlášení změny místa trvalého pobytu 

do informačního systému evidence obyvatel,  

b) nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, 

popřípadě jmen, příjmení nebo o změně rodného 

čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu, nebo 

c) změny pohlaví.“ 

 21.18 

K § 40 odst. 6 

 

Znamená to, že v případě uvedené výjimky může zneužití dat nahlásit jiná 

osoba na základě plné moci bez ověření podpisu zmocnitele (tedy na základě 

obyčejné plné moci)? 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Ohlásit nebezpečí zneužití dat pro elektronické 

využití občanského průkazu je možné pouze 

telefonicky, a to Správě základních registrů. Tímto 

ohlášením nedochází ke skončení platnosti 

občanského průkazu, ale pouze k zablokování 

elektronické části občanského průkazu (kontaktní 

elektronický čip). 

Osoba, jíž je občanský průkaz vydán, nicméně 

může tuto skutečnost ohlásit i příslušnému úřadu, 

není to však její povinnost ve smyslu § 40 odst. 4 

písm. b) návrhu zákona. V takovém případě však 

dojde ke skončení platnosti celého občanského 

průkazu, nikoliv pouze jeho elektronické části, a to 

podle § 37 odst. 1 písm. b). Na nebezpečí zneužití 

elektronické části občanského průkazu by 

v takovém případě bylo pohlíženo jako na zneužití 

občanského průkazu jako celku. 
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 21.19 

K § 46 

 

Podle uvedeného návrhu nebude nově vydáván dočasný občanský průkaz 

za účelem využití volebního práva. V současné době je snaha, aby volební 

právo měli i voliči omezení ve svéprávnosti. Volič, který ztratí nebo mu je 

zcizen občanský průkaz ve dny voleb, nebude mít možnost prokázat 

ve volbách totožnost a státní občanství, pokud nebude mít cestovní doklad 

(u některých voleb jenom cestovní pas). 

Rozpor.  Připomínkové místo na připomínce 

trvá. 

 

Předkladatel nadále trvá na ukončení vydávání 

občanských průkazů s dobou platnosti 1 měsíc. 

Cílem návrhu zákona je mj. zapracovat změny, 

které vyplývají z nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1157. Uvedené nařízení 

stanovuje požadavky na větší zabezpečení průkazů 

totožnosti, není proto žádoucí, aby byly dále 

vydávány občanské průkazy s minimálním 

zabezpečením a dobou platnosti 1 měsíc 

(tj. občanské průkazy vydávané v souvislosti 

s výkonem volebního práva). Předkladatel je toho 

názoru, že občan může uskutečnit své volební 

právo nejen s využitím občanského průkazu, ale 

i s využitím jiného osobního dokladu. Občan může 

dále požádat o vydání občanského průkazu 

ve zkrácené lhůtě, byť takto vydané občanské 

průkazy podléhají správnímu poplatku. 

Předkladatel však zdůrazňuje, že až na výjimky má 

většina občanů starších 15 let povinnost mít vydán 

občanský průkaz, s čímž se pojí i povinnost zažádat 

si o nový občanský průkaz, pakliže se blíží konec 

platnosti stávajícího občanského průkazu. Nelze 

tedy připustit osvobození od správního poplatku 

u občanských průkazů vydávaných ve zkrácené 

lhůtě za situace, kdy by občané uvedli, že občanský 

průkaz potřebují mít vydán za účelem uskutečnění 

svého volebního práva, neboť to by mohlo být ze 

strany občanů značně zneužíváno. Dalším 

důsledkem by mohlo být i zahlcení správních úřadů 

žádostmi o vydání občanských průkazů v době před 

volbami.  

Předkladatel dále uvádí, že byla-li by tato možnost 

připuštěna, v praxi by s tím byly spojeny značné 

obtíže – pokud by např. občan požádal o vydání 

občanského průkazu mimo svůj trvalý pobyt, 
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pověřený úřad by musel složitě zjišťovat, zda se 

nějaké volby skutečně konají (tímto se samozřejmě 

nemají na mysli např. volby parlamentní). 

Předkladatel má z praxe zkušenosti také s tím, 

že tzv. volební občanské průkazy byly zneužívány 

občany, kteří dlouhodobě nemají občanské průkazy 

se strojově čitelnými údaji (např. občané bez 

domova).  

 21.20 

K § 46 odst. 2 

 

Máme za to, že navrhovaná věta není z jazykového hlediska formulována 

správně. Navrhujeme ji přeformulovat např. takto: „Právo mít vydán dočasný 

občanský průkaz má osoba, která…“ nebo „Právo na vydání dočasného 

občanského průkazu má osoba, která …“. 

Akceptováno v modifikované podobě (jde 

o legislativně-technickou připomínku, která nemů-

že být předmětem rozporu). 

 

 21.21 

K § 60 odst. 1 písm. f) 

 

Podle § 5 odst. 1 písm. a) bod 6. se v OP neuvádí místo narození, ale jenom 

kód státu, kde se osoba narodila. Proč bude u osob narozených mimo území 

ČR veden v evidenci OP i údaj o místu narození? 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Kód státu narození se uvádí pouze v občanském 

průkazu. V evidenci občanských průkazů se vedle 

státu narození uvádí také místo, kde se osoba, jíž je 

občanský průkaz vydán, narodila. Jedná se 

o zpřesnění, které však není třeba uvádět přímo 

v občanském průkazu. Místo narození je dalším 

z údajů, na základě kterého bude možné osobu, jíž 

je občanský průkaz vydán, ztotožnit. 

 21.22 

Nad rámec návrhu zákona 

 

a) Navrhujeme uvádět v OP i údaj o omezení svéprávnosti. Do § 5 odst. 1 

písm. a) navrhujeme doplnit bod 11. s následujícím textem: „omezení 

svéprávnosti vedeno jen jako „OS““. 

 

Odůvodnění:: 

K připomínce a) – Vysvětleno.  Připomínkové 

místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

  

Předkladatel je, jde-li o uvádění údaje o omezení 

svéprávnosti v občanském průkazu, dlouhodobě 

zdrženlivý. Podle názoru předkladatele by uvedení 

tohoto údaje v občanském průkazu mohlo osobu 

omezenou ve svéprávnosti spíše znevýhodnit. 
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Omezení svéprávnosti navrhujeme z důvodu ochrany samotných občanů 

omezených ve svéprávnosti. Není-li na OP uvedeno nic, občan omezený 

ve svéprávnosti se může zdát jako občan plně svéprávný, tzn., že by mohl 

teoreticky vystupovat v právních vztazích zcela běžným způsobem. Mohlo 

by se zabránit zneužití osob omezených ve svéprávnosti.  

 

b) Může občan ČR při podání žádosti o vydání OP předložit rodný list 

vydaný v zahraničí? Jedná se o situaci, kdy se občan narodil v zahraničí 

(navíc může mít i vícero státních občanství). Navrhujeme upřesnit v zákoně. 

K připomínce b) – Vysvětleno.  Připomínkové 

místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

  

Rodný list vydaný cizím státem (vícejazyčné 

formuláře) může být předložen např. při podání 

žádosti o vydání občanského průkazu za občana 

mladšího 15 let. Pokud však bude žadatel o vydání 

občanského průkazu žádat o vydání občanského 

průkazu pro svoji osobu (tj. ne pro někoho jiného), 

pak s ním nemůže být žádost o vydání občanského 

průkazu pořízena dříve, než bude zaveden 

do informačního systému evidence obyvatel. 

 

V případě, že je v zákoně uvedena povinnost 

předložení rodného listu, je vždy myšlen rodný list 

vydaný českými úřady, to znamená, že nemůže být 

předložen rodný list vydaný v zahraničí.  

Upřesnění v zákoně předkladatel považuje 

za nadbytečné. Uvedené však předkladatel zahrne 

do důvodové zprávy. 

22. Zlínský kraj  22.1 

K § 11 odst. 1 

 

Navrhujeme zavedení legislativní zkratky „Žadatel o vydání občanského 

průkazu (dále jen „žadatel“). 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

 

Zavedení legislativní zkratky „žadatel“ nepovažuje 

předkladatel za vhodné, a to s ohledem 

na skutečnost, že návrh zákona pracuje s několika 

žadateli – žadatelem o vydání občanského průkazu, 

žadatelem o poskytnutí údajů z evidence 

občanských průkazů či např. žadatelem 

o poskytnutí digitálního zpracování podoby osoby, 

jíž byl vydán občanský průkaz, po jejím úmrtí. 

Zavedení legislativní zkratky „žadatel“ by tak bylo 

značně matoucí. 

 22.2 

K § 11 odst. 2 

 

Vysvětleno.  Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 
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Navrhujeme zavedení legislativní zkratky „Žádost o vydání občanského 

průkazu (dále jen „žádost“). 

 

Odůvodnění: Návrh zákona pracuje s vícerem sousloví, která ale činí text 

zákona nepřehledným.  

Vizte odůvodnění k připomínce 22.1, které se 

v tomto případě uplatní obdobně. 

 

 22.3 

K § 17 odst. 5 

 

Navrhujeme text nahradit tímto zněním: 

„Požaduje-li žadatel, aby byl informován o možnosti převzetí občanského 

průkazu, uvede v žádosti o vydání občanského průkazu způsob poskytnutí 

informace a kontaktní údaje. Informaci o možnosti převzetí občanského 

průkazu nelze poskytnout žadateli, který požádal o převzetí občanského 

průkazu v pověřeném zastupitelském úřadu.“ 

 

Odůvodnění: Navrhovaný text zákona je nesrozumitelný. 

Neakceptováno.  Připomínkové místo s vypořá-

dáním připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel se rozhodl neakceptovat návrh 

připomínkového místa z následujících důvodů: 

1) V navrhovaném ustanovení nelze hovořit pouze 

o „žadateli“, ale je třeba dodržet terminologii 

navrhovaného zákona, tj. používat formulaci 

„žadatel o vydání občanského průkazu“. 

2) Pokud by byla zvolena verze připomínkového 

místa, bylo by ji podle názoru předkladatele možné 

vykládat tak, že žadatel o vydání občanského 

průkazu bude povinen vždy uvést své kontaktní 

údaje, tj. i v případě, kdy tyto údaje budou 

příslušnému úřadu dostupné např. v základním 

registru obyvatel. 

3) Druhá věta, kterou připomínkové místo 

navrhuje, podle názoru předkladatele nezapadá 

do koncepce navrhovaného ustanovení, neboť 

hovoří o tom, komu nelze poskytnout informaci 

o možnosti převzetí občanského průkazu. Tato 

formulace by tedy připouštěla, aby žadatel o vydání 

občanského průkazu, který chce občanský průkaz 

převzít v pověřeném zastupitelském úřadu, 

o poskytnutí informace o možnosti převzetí 

občanského průkazu alespoň požádal (což není 

žádoucí). 

 22.4 

K § 26 odst. 1 a 2 

 

Neakceptováno.  Připomínkové místo s vypořá-

dáním připomínky souhlasí. 
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Navrhujeme znění obou odstavců nahradit textem: „Požádal-li o to žadatel, 

ministerstvo jej informuje o možnosti převzetí občanského průkazu ve 

správním orgánu příslušném k předání občanského průkazu, a to 

způsobem uvedeným v žádosti.“ 
 

Odůvodnění: Navrhovaný text zákona je zbytečně dlouhý, a tím 

nesrozumitelný. 

Podle názoru předkladatele je z jím navržené 

verze zřejmější, že je § 17 odst. 5 návrhu zákona 

svázán s § 26 návrhu zákona, a tedy kdy 

„naposledy“ lze požádat o informaci. Předkladatel 

se domnívá, že verze připomínkového místa není 

s to zabránit situaci, že o informaci bude možné 

požádat při podání žádosti o vydání občanského 

průkazu, ale i později. Tuto situaci však 

předkladatel nemůže připustit. 

 22.5 

K § 32 odst. 1 větě druhé 

 

Navrhujeme znění věty druhé nahradit textem: „V případě občanského 

průkazu určeného žadateli mladšímu 10 let zkontroluje, zda je občanský 

průkaz fyzicky způsobilý k předání a ověří funkčnost jeho nosiče dat, 

v němž jsou uvedeny biometrické údaje.“ 
 

Odůvodnění: Navrhovaný text zákona je zbytečně dlouhý, a tím 

nesrozumitelný. 

Neakceptováno.  Připomínkové místo s vypořá-

dáním připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel preferuje jím navrženou verzi, a to 

z důvodu, že by mělo být z věty druhé 

navrhovaného ustanovení zřejmé, kdo bude 

občanský průkaz kontrolovat. 

 

 22.6 

K § 32 odst. 4 

 

Navrhujeme znění vět první a druhé nahradit textem: „Zjistí-li správní orgán 

příslušný k předání občanského průkazu při jeho předání žadateli staršímu 

10 let nefunkční nosič dat a uvede-li žadatel, že potřebuje používat 

občanský průkaz bezprostředně po jeho vydání, správní orgán mu občanský 

průkaz předá. V opačném případě o nefunkčním nosiči dat informuje 

ministerstvo a v součinnosti s ním zajistí výrobu nového občanského 

průkazu.“ 

 

Odůvodnění: Navrhovaný text zákona je zbytečně dlouhý, a tím 

nesrozumitelný. 

Neakceptováno.  Připomínkové místo s vypořá-

dáním připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel se rozhodl neakceptovat návrh 

připomínkového místa z následujících důvodů: 

1) V navrhovaném ustanovení nelze hovořit pouze 

o „žadateli“, ale je třeba dodržet terminologii 

navrhovaného zákona, tj. používat formulaci 

„žadatel o vydání občanského průkazu“. 

2) Ve větě první je navázána formulace „při jeho 

předání“ na pojem „občanský průkaz“, který zde 

však není užit samostatně, ale je součástí pojmu 

„správní orgán příslušný k předání občanského 

průkazu“.  

3) Navržená úprava „zjistí-li při předání 

občanského průkazu nefunkční nosič dat“ nedává 

podle názoru předkladatele smysl. Nosič dat je 
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součástí občanského průkazu, je třeba jej proto více 

navázat na občanský průkaz. Navržená úprava 

může budit dojem, že se nosič dat nachází mimo 

občanský průkaz. 

4) Ve větě druhé považuje předkladatel za vhodné 

uvést (byť tato věta navazuje na větu první), kdo 

bude informovat ministerstvo. 

 22.7 

K § 37 odst. 1 

 

V písm. f) navrhujeme odstranit slovo „nebo“, a doplnit jej na konce textu 

uvedeného v písm. g). 

 

Odůvodnění: Spojka „nebo“, před níž se píše čárka, se klade mezi poslední 

dvě možnosti. 

Akceptováno.  Připomínkové místo s vypořádá-

ním připomínky souhlasí. 

 

 22.8 

K § 37 odst. 2 písm. b) 

 

Navrhujeme slova „nebo pohlaví“ vypustit a doplnit nové písm. c) tohoto 

znění: „c) změny pohlaví uvedeného v potvrzení vydaném poskytovatelem 

zdravotních služeb.“ 

 

Odůvodnění: O změně pohlaví není vydáváno rozhodnutí. Podle § 29 odst. 1 

občanského zákoníku změna pohlaví člověka nastává chirurgickým 

zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně 

pohlavních orgánů, přičemž dnem změny pohlaví je den uvedený v potvrzení 

vydaném poskytovatelem zdravotních služeb. 

Částečně akceptováno.  Připomínkové místo 

s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 

V § 37 bude odstavec 2 upraven následovně: 

„Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 

45 dnů ode dne 

a) ohlášení změny místa trvalého pobytu 

do informačního systému evidence obyvatel,  

b) nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, 

popřípadě jmen, příjmení nebo o změně rodného 

čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu, nebo 

c) změny pohlaví.“. 

 22.9 

K § 38 odst. 3 větě první 

 

Navrhujeme znění věty první nahradit textem: „Pokud osoba, jíž je občanský 

průkaz vydán, souhlas podle odstavce 1 neudělí, pověřený úřad příslušný 

podle místa trvalého pobytu osoby, jíž je občanský průkaz vydán, na území 

České republiky nebo podle místa posledního trvalého pobytu této osoby na 

Neakceptováno.  Připomínkové místo s vypořá-

dáním připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel je toho názoru, že připomínkovým 

místem navržená formulace by byla využitelná 

spíše tehdy, kdy by byla součástí stejného odstavce, 

nikoliv však odstavce samostatného, který ani 

přímo nenavazuje na odstavec první. Odstavce 1 a 2 
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území České republiky, rozhodne z moci úřední o skončení platnosti 

občanského průkazu“. 
 

Odůvodnění: Navrhovaný text zákona je zbytečně dlouhý, a tím 

nesrozumitelný. 

upravují jednu situaci, odstavce 3 a 4 druhou (byť 

související). Předkladatel považuje za správné, 

budou-li tyto situace stylisticky odděleny stejnou 

konstrukcí počátečních odstavců řešících ony 

situace. 

 22.10 

K § 40 odst. 5 a 6 

 

Navrhujeme v odstavci 5 doplnit větu: „Ohlášení může učinit také její 

zmocněnec, a to na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem 

zmocnitele.“ a odstavec 6 zrušit. 
 

Odůvodnění: Navrhovaný text zákona je zbytečně dlouhý, a tím 

nesrozumitelný. 

Neakceptováno.  Připomínkové místo s vypořá-

dáním připomínky souhlasí. 

 

Předkladatel považuje za nutné rozlišovat mezi 

odstavcem 5 a odstavcem 6, neboť odstavec 5 

upravuje povinnost ohlásit určitou 

skutečnost, odstavec 6 pak právo zmocnit k tomuto 

ohlášení jinou osobu. Na základě připomínky 

jiného připomínkového místa bude navíc v odstavci 

6 vypuštěna formulace „s výjimkou…“, neboť 

i ohlášení této skutečnosti bude moct učinit 

zmocněnec. To by však bylo vyloučeno, popřípadě 

by to bylo spojeno s velmi složitou úpravou, došlo-

li by k přesunutí ohlášení zmocněncem do odstavce 

5. 

 22.11 

K § 46 odst. 2 

 

Navrhujeme text upřesnit. Má předkladatel na mysli, že o vydání dočasného 

občanského průkazu může nový český státní občan požádat do 2 měsíců ode 

dne nabytí anebo právo jím disponovat? V důvodové zprávě k tomuto 

ustanovení je uvedeno, že po 2 měsících je občan povinen mít vydán běžný 

občanský průkaz, a je zde odkaz na § 12 odst. 3. Ten ale novým státním 

občanům ukládá povinnost ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí občanství toliko 

podat žádost o vydání občanského průkazu, nikoliv už ho mít vydaný. 

Vysvětleno. Připomínkové místo s vypořá-

dáním připomínky souhlasí. 

 

Osoba, která nabyla státní občanství České 

republiky prohlášením nebo udělením, nemá 

povinnost mít vydán dočasný občanský průkaz 

(v § 46 odst. 2 návrhu zákona se výslovně hovoří 

o „právu osoby“). Jedná se tedy pouze o právo 

osoby, která nabyla státní občanství České 

republiky prohlášením nebo udělením, a to 

s ohledem na skutečnost, že „běžný“ občanský 

průkaz není možné této osobě vydat ihned po nabytí 

státního občanství České republiky. Důvodem je 

skutečnost, že osoba, která nabyla státní občanství 

České republiky prohlášením nebo udělením, 

nedisponuje po určitou dobu od nabytí státního 
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občanství České republiky matričními doklady, 

které je nutné předložit při podání žádosti o vydání 

„běžného“ občanského průkazu. Po dobu, než 

budou osobě, která nabyla státní občanství České 

republiky prohlášením nebo udělením, vydány 

potřebné matriční doklady, se této osobě nabízí 

možnost, aby svou totožnost prokazovala alespoň 

dočasným občanským průkazem, o který si může 

požádat. 

 22.12 

K § 50 odst. 1 

 

Navrhujeme slova „žadatel zobrazen“ nahradit slovy „zobrazena současná 

podoba žadatele“. 

 

Odůvodnění: Upřesnění, že se musí jednat o fotografie zachycující aktuální 

podobu občana. 

Vysvětleno. Připomínkové místo s vypořá-

dáním připomínky souhlasí. 

 

Tato konkretizace by měla být součástí 

připravované vyhlášky, k jejímuž vydání je 

předkladatel zmocněn v § 73 návrhu zákona, 

přičemž podle písm. j) uvedeného ustanovení mají 

být vyhláškou stanoveny také požadavky 

na provedení fotografie pro vydání občanského 

průkazu. Předkladatel dále uvádí, že stávající 

vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon 

o občanských průkazech a zákon o cestovních 

dokladech, v § 7 odst. 3 stanovuje, že „fotografie 

musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době 

podání žádosti“.   
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