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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ….…….……. 2017,
kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o elektronické identifikaci
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zpravodajských službách
Čl. I
V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky,
ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona
č. 219/2015 Sb., se za slova „České republiky8),“ vkládají slova „národním bodu
pro identifikaci a autentizaci9) kromě údajů poskytnutých národnímu bodu pro identifikaci
a autentizaci držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci,“.
Poznámka pod čarou č. 9 zní:
„9) Zákon č. …/2017 Sb., o elektronické identifikaci.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o občanských průkazech
Čl. II
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb. a zákona č. …/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Pro účely elektronické identifikace se za vydavatele občanského průkazu uvedeného
v § 2 odst. 2 písm. a) považuje ministerstvo.“.
2. V § 17b odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „referenční“ zrušuje.
3. Nadpis části sedmé zní: „VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
VEŘEJNÉ SPRÁVY“.
4. § 18c se včetně nadpisu zrušuje.
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. III
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. …/2017 Sb., se
mění takto:
1. V § 2 písm. x) se slova „je uznán podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a byl vydán
v rámci systému elektronické identifikace alespoň se značnou úrovní záruky“ nahrazují
slovy „byl vydán v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace“.
2. V § 9 odst. 4 větě první se slova „prostřednictvím portálu veřejné správy“ zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,
zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb.,
zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb.,
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zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb.,
zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb.,
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb.,
zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb.,
zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb.,
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb.,
zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona
č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb.,
zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb.,
zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb.,
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb.
a zákona č. …/2017 Sb., se mění takto:
1. V položce 8 v části Předmětem poplatku není se doplňuje bod 3, který zní:
„3. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti
dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti
delší než 10 let.“.
2. Položka 22 včetně poznámek pod čarou č. 19 až 22, 24, 26, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 26g,
81 až 83 zní:
„Položka 22
a)
Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)
b)
Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu
předmětné činnosti19) nebo vydání20) osvědčení
o způsobilosti k provozování odborné činnosti,
oprávnění k provádění nebo provozování odborné
činnosti nebo opakovaně udělované povolení
nebo úřední oprávnění
c)
Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení
v České republice81) a přijetí žádosti o vydání
Evropského profesního průkazu82) pro usazení
v jiném členském státě Evropské unie než
Česká republika
d)
Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování
kulturní památky nebo její části, které jsou
díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
díly („povolení k restaurování“)21) a přijetí
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Kč

2 000

Kč

1 000

Kč

1 000

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

n)
o)

p)

q)

r)

žádosti o udělení povolení k provádění
archeologických výzkumů („povolení k provádění
archeologických výzkumů“)83)
Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění
k činnostem vybraných pracovníků
Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)
Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické
osobě působit jako soukromá vysoká škola24)
Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele
služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby
vytvářející důvěru
Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu
kvalifikovaného systému elektronické identifikace
nebo žádosti o změnu této akreditace
Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace,
o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení
souhlasu se změnou atestačních podmínek26)
Podání žádosti o udělení autorizace podle
zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení
odborné způsobilosti vyžadované k získání
osvědčení o profesní kvalifikaci nebo
profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci
Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace
uvedené v písmenu k)
Přijetí žádosti o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a dokladu
o zahraničním vysokoškolském vzdělání
podle zákona o vysokých školách26c)
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem
obrany
Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu
podle zákona o sociálních službách26b)
Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění
k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo
zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek
z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti
akreditace nebo oprávnění k provádění
zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní
odborné způsobilosti podle zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné
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500

Kč
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Kč
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4 000
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4 000

s)
t)
u)
v)

způsobilosti podle zákona o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi
Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle
zákona o vysokých školách26d) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle
zákona o vysokých školách26e) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle
zákona o vysokých školách26f) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle
zákona o vysokých školách26g) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
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____________________
19)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
20)
Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.
21)
§ 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
22)
§ 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
24)
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
26)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
26b)
§ 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
26c)
§ 89 až 90a a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26d)
§ 93a odst. 3 a § 93f zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26e)
§ 93f odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26f)
§ 93a odst. 5 a § 93h zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26g)
§ 93h odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
81)
§ 24a odst. 2 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
82)
§ 24b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
83)
§ 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.“.
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ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o základních registrech
Čl. V
V § 5 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona
č. 192/2016 Sb., se slova „elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou
identifikaci a autentizaci“ nahrazují slovy „s využitím prostředku pro elektronickou
identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou“.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o hazardních hrách
Čl. VI
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění zákona č. …/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „To neplatí v případě, že provozovatel
při registraci provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti
osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného
systému elektronické identifikace.“.
2. V § 77 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „To neplatí v případě, že provozovatel
při registraci provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti
osoby žádající o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného
systému elektronické identifikace.“.
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované
právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o elektronické identifikaci, navazuje na souběžně předkládaný návrh zákona o elektronické
identifikaci, jehož cílem je adaptace právního řádu České republiky na část nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu
a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále též „nařízení eIDAS“), která se týká elektronické
identifikace, a současně stanovení obecných pravidel pro využívání elektronické identifikace.
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o elektronické
identifikaci, se kterým je tento návrh zákona předkládán, obsahuje podrobné zhodnocení
platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy.
Hlavním principem tohoto návrhu zákona je reflektovat změny, které přináší nařízení
eIDAS a návrh zákona o elektronické identifikaci v příslušných zvláštních zákonech. Změny
jsou proto provedeny zejména v zákonech, které upravují některý způsob elektronické
identifikace ve smyslu nařízení eIDAS, konkrétně v zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a v zákoně
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Změny v zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských
službách České republiky, a v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pak zohledňují
nezbytné změny vyvolané návrhem zákona o elektronické identifikaci.
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádná ustanovení, která by narušovala právo
na rovné zacházení a vedla k diskriminaci. Z hlediska principů rovnosti mužů a žen je návrh
zákona neutrální, neboť navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární
dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak
nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky.
S ohledem na povinnost vzájemného uznávání prostředků pro elektronickou
identifikaci za podmínek stanovených čl. 6 nařízení eIDAS by neprovedení adaptace
národního právního řádu na část nařízení upravující oblast elektronické identifikace mohlo být
Evropskou komisí považováno za nesplnění povinnosti vyplývající České republice
z primárního práva Evropské unie (Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování
Evropské unie), přičemž by Evropská komise na základě čl. 258 Smlouvy o fungování
Evropské unie mohla předložit tuto záležitost Soudnímu dvoru Evropské unie.
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými
právními zásadami práva Evropské unie
Navrhovaná úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky,
zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
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předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Důvodová zpráva k návrhu zákona o elektronické identifikaci, se kterým je tento návrh
zákona předkládán, obsahuje podrobné zhodnocení souladu navrhované právní úpravy
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva
Evropské unie.
3. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné
rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady
Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní
veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady jsou popsány
v souvislosti s celkovým řešením v důvodové zprávě k návrhu zákona o elektronické
identifikaci, se kterým je navrhovaný zákon společně předkládán.
4. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Důvodová zpráva k návrhu zákona o elektronické identifikaci, se kterým je tento návrh
zákona předkládán, obsahuje podrobné zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu
k ochraně soukromí a osobních údajů.
5. Zhodnocení korupčních rizik
Předkládaný návrh zákona nezvyšuje oproti dosavadní právní úpravě korupční rizika,
neboť podstata navrhované právní úpravy je takového charakteru, který by neměl mít
na korupci jako takovou negativní vliv. Vzhledem k obsahu právní úpravy tak nebyla
shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. Podrobné zhodnocení
korupčních rizik je uvedeno v důvodové zprávě k návrhu zákona o elektronické identifikaci.
6. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost ani obranu státu.
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K části první – změna zákona o zpravodajských službách
Navrhovaným doplněním do zákona o zpravodajských službách se zpravodajským
službám umožňuje využívat údaje vedené v národním bodu pro identifikaci a autentizaci,
s výjimkou takových údajů, které do národního bodu pro identifikaci a autentizaci poskytne
sám držitel prostředku pro elektronickou identifikaci (podle § 21 odst. 3 návrhu zákona
o elektronické identifikaci), a to způsobem umožňujícím nepřetržitý, a je-li to technicky
možné, i dálkový přístup.
Doplněním národního bodu pro identifikaci a autentizaci podle návrhu zákona
o elektronické identifikaci do výčtu registrů a informačních systémů obsažených v § 11
odst. 3 zákona o zpravodajských službách bude zajištěno plnění úkolů zpravodajských služeb
(např. v oblasti zabezpečení evidenční ochrany údajů podle § 11 odst. 5 a 7 zákona
č. 153/1994 Sb. a § 140 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti).
K části druhé – změna zákona o občanských průkazech
K čl. II bodu 1 (navrhovaný § 4 odst. 7)
Vzhledem k tomu, že občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem je považován za stěžejní prostředek pro elektronickou identifikaci, je
nutné promítnout tuto skutečnost do zákona o občanských průkazech, a to tím způsobem,
že v ustanovení upravujícím vydávání občanských průkazů bude zakotveno, že pro účely
elektronické identifikace se za vydavatele tohoto typu občanského průkazu považuje
Ministerstvo vnitra. Tímto bude vyjasněna úloha Ministerstva vnitra v tom smyslu, že na něj
bude možné pohlížet jako na kvalifikovaného správce systému elektronické identifikace podle
§ 4 písm. a) zákona o elektronické identifikaci.
K čl. II bodu 2 (navrhovaný § 17b odst. 1)
Navrhovaná změna v § 17b odst. 1 je pouze legislativně technická. V ustanovení
upravujícím využívání údajů ze základního registru obyvatel není vhodné hovořit
o využívaných údajích jako o údajích referenčních. V základních registrech jsou vedeny
referenční údaje a jiné údaje, přičemž zákonem, který určí referenčnost, by měl být výlučně
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Při duplicitní kvalifikaci údajů jako údajů
referenčních v zákoně č. 111/2009 Sb. i v zákonech upravujících využívání údajů
ze základních registrů hrozí, že reklasifikace údaje z referenčního na „nereferenční“ v zákoně
č. 111/2009 Sb. nemusí být zohledněna ve zvláštních zákonech, což může vyvolat
interpretační nejasnosti o povaze takového údaje. Z uvedených důvodů se navrhuje slovo
„referenční“ zcela vypustit.
K čl. II bodu 3 (nadpis části sedmé)
Dochází ke změně názvu části sedmé, a to v důsledku změny, která je obsahem
navrhovaného bodu 4.
K čl. II bodu 4 [navrhovaný § 18 c)]
S ohledem na skutečnost, že národní bod pro identifikaci a autentizaci se nově
upravuje v rámci návrhu zákona o elektronické identifikaci, jeví se úprava informačního
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systému pro autentizaci coby původní verze národního bodu pro identifikaci a autentizaci jako
nadbytečná.
K části třetí – změna zákona o informačních systémech veřejné správy
K čl. III bodu 1 [navrhovanému § 2 písm. x)]
V souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci se do definice přístupu se
zaručenou identitou doplňují prostředky pro elektronickou identifikaci, které byly vydány
v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. S ohledem na skutečnost, že podle
zákona o elektronické identifikaci jsou za kvalifikované systémy elektronické identifikace
považovány rovněž systémy elektronické identifikace oznámené podle nařízení eIDAS,
v jejichž rámci je vydáván a používán prostředek pro elektronickou identifikaci s úrovní
záruky alespoň značnou (navrhovaný § 3 odst. 2), vypouští se v definici výslovné uvedení
takového uznaného prostředku pro elektronickou identifikaci pro nadbytečnost.
K čl. III bodu 2 (navrhovanému § 9 odst. 4)
Dochází k formulační úpravě, jejímž cílem je zobecnění stávajícího ustanovení. Nové
pojetí by mělo umožnit širší využití prostředků pro elektronickou identifikaci, neboť
již nebude navázáno pouze k portálu veřejné správy.
K části čtvrté – změna zákona o správních poplatcích
K čl. IV bodu 1 (položka 8)
Navrhuje se, aby se správní poplatek podle písm. f) v položce 8 přílohy k zákonu
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění sněmovního tisku 928, ve výši 200 Kč
nevybíral také v případech, kdy stávající občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.
Zachování stávajícího stavu, kdy je zpoplatněno vydání nového občanského průkazu
„z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního
občanského průkazu“ by bylo nevýhodné pro občany starší 70 let, jímž se vydávají občanské
průkazy s platností 35 let, a pro občany narozené před 1. lednem 1936, dopadá-li na ně § 24
odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., na jehož základě jsou držiteli občanského průkazu
s neomezenou platností (obě kategorie jsou v pozměňovacím návrhu zahrnuty pod obecný
odkaz na občanské průkazy s platností delší než 10 let). Tyto osoby by novela v předloženém
znění vyloučila z možnosti získat v rozumném časovém horizontu bezúplatně nový občanský
průkaz s elektronickým kontaktním čipem.
K čl. IV bodu 2 (položka 22)
Dochází k novému zakotvení položky 22 s cílem docílit větší přehlednosti této
položky. V důsledku několika současně probíhajících novel právních předpisů přestala být
položka 22 přehledná, proto se jeví jako žádoucí, aby byl tento stav napraven.
V souvislosti s návrhem zákona o elektronické identifikaci se dále navrhuje stanovit
správní poplatek za přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému
elektronické identifikace nebo za přijetí žádosti o změnu této akreditace. Správní poplatek
spojený s přijetím žádosti se navrhuje ve výši 100 000 Kč. Tato výše byla stanovena
s ohledem na nutnost důkladného přezkumu, zda kvalifikovaný správce systému elektronické
identifikace a jím spravovaný systém elektronické identifikace splňují požadavky zákona
o elektronické identifikaci navazující na požadavky vyplývající z nařízení eIDAS. Jedná se
zejména o přezkum, zda žadatel o akreditaci splňuje technické podmínky k poskytnutí služby
národního bodu pro identifikaci a autentizaci.
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K části páté – změna zákona o základních registrech
Příslušnou změnou je reagováno na změny v oblasti elektronické identifikace, které je
nutné v daném ustanovení reflektovat, tj. zohledňuje se rozšíření množiny možných
prostředků pro elektronickou identifikaci.
Přístup se zaručenou identitou je nově definován v § 2 písm. x) zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění sněmovního tisku 928. Pojem „přístup se zaručenou identitou“ by měl
pokrývat všechny metody přístupu s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci,
tj. hmotných či nehmotných jednotek obsahujících osobní identifikační údaje, které se
používají k autentizaci pro účely on-line služby (vizte čl. 3 odst. 2 nařízení eIDAS), při jejichž
vydání, respektive, v souvislosti s jejichž vydáním, anebo v souvislosti s umožněním jejich
využití byla totožnost držitele prostředku pro elektronickou identifikaci ověřena orgánem
veřejné moci České republiky a dále prostředky pro elektronickou identifikaci vydané v rámci
kvalifikovaného systému elektronické identifikace.
Prostředky pro elektronickou identifikaci, u kterých došlo k autoritativnímu ověření
totožnosti jejich držitelů, by měly představovat zejména přístupové prostředky do datové
schránky (přístupové údaje a další nástroje využívající přístupové rozhraní informačního
systému datových schránek) a identifikační certifikát občanského průkazu obsažený
v kontaktním elektronickém čipu.
Přístup se zaručenou identitou bude obvykle spočívat v přihlášení prostřednictvím
prostředku pro elektronickou identifikaci k příslušnému rozhraní informačního systému
veřejné správy či elektronické aplikaci nebo k „rozcestníku“ typu portálu veřejné správy.
Po přihlášení pak bude držitel prostředku pro elektronickou identifikaci oprávněn provádět
v prostředí systému či aplikace příslušné úkony (např. stažení výpisu údajů o své osobě).
K části šesté – změna zákona o hazardních hrách
V zákoně o hazardních hrách se z důvodu snížení administrativní zátěže a zatěžování
provozovatelů hazardních her doplňuje výjimka z povinnosti ověření totožnosti a věku osoby
žádající o registraci, které zajišťuje Ministerstvo financí. V případě, že provozovatel hazardní
hry umožní ověření totožnosti prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické
identifikace, nebude nutné znovu ověřovat totožnost žadatele ze strany Ministerstva financí.
K části sedmé – účinnost
Nabytí účinnosti zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o elektronické identifikaci, se navrhuje shodně s návrhem zákona o elektronické
identifikaci, tedy dnem 1. července 2018.
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V Praze dne 8. března 2017

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav Sobotka v.r.

Ministr vnitra:
v zastoupení
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Michaela Marksová v.r.
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PLATNÉ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ
SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI
Změna zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách
§ 11
(1) V rámci své působnosti mohou zpravodajské služby žádat od orgánů veřejné
správy nezbytnou pomoc a informace uchovávané těmito orgány v souvislosti s plněním
úkolů státní správy.
(2) Zpravodajské služby jsou oprávněny od Generálního finančního ředitelství
požadovat poskytnutí informací získaných při správě daní. Generální finanční ředitelství
nemusí žádosti vyhovět, pokud by poskytnutím informací mohlo dojít k narušení řádného
výkonu správy daní. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti
mlčenlivosti podle daňového řádu; porušením této mlčenlivosti není ani použití těchto
informací zpravodajskými službami podle tohoto zákona.
(3) Zpravodajské službě poskytuje příslušný správní úřad údaje vedené v základním
registru obyvatel3a), základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob
a orgánů veřejné moci3a), základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí3a),
v základním registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností3a), agendovém
informačním systému obyvatel3b), registru rodných čísel3b), informačním systému cizinců3c),
agendovém informačním systému evidence občanských průkazů3d), agendovém informačním
systému evidence cestovních dokladů3e), agendovém informačním systému evidence
diplomatických a služebních pasů3e), evidencích fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly
státní občanství České republiky8), národním bodu pro identifikaci a autentizaci9) kromě
údajů poskytnutých národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci držitelem
prostředku pro elektronickou identifikaci, centrálním registru zbraní8), registru silničních
vozidel3f), centrálním registru silničních vozidel3f), registru historických a sportovních
vozidel3f), evidenci údajů o mýtném3g), registru řidičů3h) a v centrálním registru řidičů3h),
a to způsobem umožňujícím nepřetržitý, a je-li to technicky možné, i dálkový přístup.
(4) Rejstřík trestů vydá zpravodajské službě na její žádost opis nebo výpis z evidence
Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a informace o vydání
výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků, včetně
informace, na čí žádost se tak stalo. Žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku
trestů nebo opisu z evidence přestupků, žádost o informace a opis nebo výpis z evidence
Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné podobě nebo
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup; jiné informace, než je
opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků, předá Rejstřík
trestů v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Poskytnutí údajů je zpravodajská služba oprávněna požadovat v rozsahu
potřebném pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti nebo pro provádění opatření
k evidenční ochraně údajů vedených v registrech, informačních systémech a evidencích
uvedených v odstavcích 3 a 4.
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(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému
cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Evidenční ochranou údajů se rozumí vyhodnocování záznamů o poskytnutí
a využití údajů. Evidenčně chráněnými údaji jsou údaje o osobách, které mají vztah k plnění
úkolů zpravodajských služeb, zejména o
a) příslušnících a zaměstnancích zpravodajských služeb,
b) osobách jednajících ve prospěch zpravodajských služeb,
c) osobách, které jsou předmětem zájmu zpravodajských služeb,
d) osobách blízkých osobám uvedeným v písmenech a) až c).
Evidenčně chráněnými údaji jsou dále údaje vztahující se k prostředkům nebo dokladům
sloužícím podle tohoto nebo jiného právního předpisu k utajení nebo zastírání skutečné
totožnosti osoby, příslušnosti ke zpravodajským službám, činnosti nebo skutečných zájmů
zpravodajských služeb a údaje vztahující se ke služebním vozidlům.
____________________
9)
Zákon č. …/2017 Sb., o elektronické identifikaci.
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Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
(ve znění sněmovního tisku 928)
§4
Vydávání občanského průkazu
(1) Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním
městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad
obce s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho vydání.
(2) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) může
občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání občanského průkazu podána, vyřizuje
žádost s využitím údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci
občanských průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému evidence cestovních
dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti se současně pořídí
digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana
určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze použít digitální fotografii
pořízenou fotografem3c), která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím
datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“). Současně s digitální fotografií
se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním
úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu.
Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu
do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována.
Při pořízení podoby občana obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo fotografem
platí obdobně požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii. Podobu občana,
popřípadě jeho podpis, obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje, pokud
digitalizovaná podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů
nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny,
neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup
požádá. Lze-li postupovat podle věty deváté, žádost lze podat místně příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném
ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. b) může
občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K tiskopisu žádosti
zpracované obecním úřadem obce s rozšířenou působností občan předkládá 2 fotografie
o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana
v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými
skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně
13 mm (dále jen „fotografie“), které splňují požadavky na technické provedení, stanovené
prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo
zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou
část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Žádost musí být podepsána občanem,
jemuž má být občanský průkaz vydán.
(4) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný
zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan
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mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana
mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně
ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce
vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností,
u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření
spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak,
že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný
zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání občanského průkazu
za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění
k zastupování občana bylo schváleno soudem24).
(5) Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana
předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li
o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a), může jiná osoba předložit
žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje
při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.
(6) V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo
pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí
informace o možnosti převzetí nového občanského průkazu.
(7) Pro účely elektronické identifikace se za vydavatele občanského průkazu
uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) považuje ministerstvo.
§ 17b
(1) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z registru obyvatel referenční údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností využívá při výkonu státní správy
na úseku občanských průkazů z evidence občanských průkazů údaje v rozsahu uvedeném
v § 17 odst. 2.
(3) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b) datum narození,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

n)
o)
p)

pohlaví a jeho změnu,
místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,
rodné číslo a jeho změnu,
státní občanství,
adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
omezení svéprávnosti,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození opatrovníka; je-li opatrovníkem
ustanovena právnická osoba, název a sídlo,
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden
z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,
rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství
mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,
datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho
z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho
z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
datum úmrtí,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy
nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení za nezvěstného,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v registru obyvatel, se využijí z evidence
obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(4) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence cestovních dokladů údaje o digitálním
zpracování podoby občana a jeho podpisu.
(5) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely
vydávání občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) speciální aplikační program,
který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce
k personalizaci dokladů, předání dokladů držitelům a jejich reklamaci.
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ČÁST SEDMÁ
INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO AUTENTIZACI
VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 18c
Informační systém pro autentizaci
(1) Informační systém pro autentizaci držitelů občanských průkazů (dále jen
„informační systém pro autentizaci“) je informační systém veřejné správy sloužící
k autentizaci držitele občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a).
(2) Správcem informačního systému pro autentizaci je Správa základních registrů.
(3) V informačním systému pro autentizaci se o držiteli občanského průkazu
uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) vede
a) číslo občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a),
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu autentizace držitele občanského průkazu
uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a).
(4) Údaje podle odstavce 3 se v informačním systému pro autentizaci uchovávají
po dobu platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a následujících 15 let
od konce platnosti tohoto průkazu.
§ 18d
Využívání údajů z informačních systémů
veřejné správy
(1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona
ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti
podle jiného právního předpisu,
d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodila,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí,
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická
osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona
z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
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b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát,
kde se narodil,
c) pohlaví,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
(4) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
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Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
(ve znění sněmovního tisku 928)
§2
Vymezení pojmů
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)
m)
n)

Pro účely tohoto zákona se rozumí
informační činností získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty,
shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné nosiče a uchovávání,
vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování,
výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných
nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních
systémů prostřednictvím technických a programových prostředků;
informačním systémem funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou
a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou
uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále
nástroje umožňující výkon informačních činností;
správcem informačního systému veřejné správy subjekt, který podle zákona určuje účel
a prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá;
provozovatelem informačního systému veřejné správy subjekt, který provádí alespoň
některé informační činnosti související s informačním systémem. Provozováním
informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné subjekty, pokud to jiný
zákon nevylučuje;
vytvářením informačních systémů veřejné správy proces zavádění informačních
a komunikačních technologií, včetně jeho právního, organizačního, znalostního
a technického zajištění;
datovým prvkem jednotka dat, která je v daném kontextu dále považována
za nedělitelnou a je jednoznačně definována;
službou činnost informačního systému uspokojující dané požadavky oprávněného
subjektu spojená s funkcí informačního systému;
číselníkem seznam přípustných hodnot datového prvku obvykle ve formě dvojic, to
znamená kódovaného údaje a hodnoty jeho kódu;
referenčním, sdíleným a bezpečným rozhraním informačních systémů veřejné správy
(dále jen "referenční rozhraní") souhrn právních, technických, organizačních a jiných
opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy,
které poskytuje kvalitní soustavu společných služeb, včetně služeb výměny oprávněně
vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy orgánů veřejné správy
a dalšími subjekty, a to i se systémy mimo Českou republiku;
atestacemi stanovení shody
1.způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými
informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní, nebo
2.dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
s požadavky tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu;
produktem souhrnný název pro technické vybavení, programové vybavení, dokumentaci
informačních systémů nebo služby nebo jejich kombinaci;
atestem doklad osvědčující kladný výsledek atestace;
atestačním střediskem právnická nebo fyzická osoba, kteří jsou podnikateli, provádějící
atestace;
dálkovým přístupem přístup do informačního systému prostřednictvím sítě nebo služby
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elektronických komunikací (například s využitím internetu);
o) správcem datového prvku právní subjekt, který nové datové prvky předkládá, navrhuje
jejich změnu nebo zrušení;
p) správcem číselníku právní subjekt odpovědný za tvorbu a distribuci číselníku;
q) sdílením dat umožnění přístupu (tj. poskytování příslušné služby) k daným datům
prostřednictvím referenčního rozhraní více subjektům současně;
r) vazbou mezi informačními systémy veřejné správy vzájemné nebo jednostranné
poskytování služeb a informací, například sdílení dat;
s) veřejným informačním systémem informační systém vedený správci uvedenými v § 3
odst. 2 nebo jiný informační systém poskytující služby veřejnosti, který má vazby na
informační systémy veřejné správy;
t) provozním informačním systémem informační systém zajišťující informační činnosti
nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu, například účetnictví, správu majetku,
a nesouvisející bezprostředně s výkonem veřejné správy;
u) atestačními podmínkami obchodní podmínky vydané atestačním střediskem, obsahující
zejména vymezení předmětu atestace a postupy atestačního střediska při provádění
atestací schválené Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo"),
v) akreditací postup, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že právnické nebo fyzické
osoby, které jsou podnikateli, splňují ve vymezeném rozsahu technické, organizační,
ekonomické a personální předpoklady k provádění atestací,
w) provozní dokumentací dokumentace informačního systému veřejné správy, která popisuje
funkční a technické vlastnosti informačního systému,
x) přístupem se zaručenou identitou přístup do informačního systému veřejné správy nebo
elektronické aplikace s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, při jehož
vydání nebo v souvislosti s ním anebo v souvislosti s umožněním jeho využití byla
totožnost osoby ověřena státním orgánem, orgánem územního samosprávného celku nebo
orgánem veřejné moci, který není státním orgánem ani orgánem územního
samosprávného celku, (dále jen „veřejný orgán“) nebo který je uznán podle čl. 6 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice
1999/93/ES a byl vydán v rámci systému elektronické identifikace alespoň se značnou
úrovní záruky byl vydán v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace.
§9
(1) Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými
evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají orgány veřejné správy, které jsou správci těchto
systémů, na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě
v tomto informačním systému. Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které
jsou neveřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají správci, pokud tak stanoví
zvláštní právní předpis, na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného
v elektronické podobě v tomto informačním systému osobě, které se zápis přímo týká, nebo
osobě, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna žádat informaci uvedenou
v zápisu, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem stanoveném.
(2) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen „výpis“)
nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není
v elektronické podobě zabezpečené způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat (dále
jen „výstup z informačního systému veřejné správy“), ověřují a ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají kontaktní místa veřejné správy.
9

S přihlédnutím k současným technickým podmínkám mohou kontaktní místa veřejné správy
vydávat ověřené výstupy i z ostatních informačních systémů veřejné správy, které jsou
veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy.
(3) Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy (dále jen „ověřený
výstup“) se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému
veřejné správy z elektronické do listinné podoby (§ 9a).
(4) Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci umožňujícího
přístup se zaručenou identitou, je oprávněna obstarat si prostřednictvím portálu veřejné správy
s využitím tohoto prostředku výstup z informačního systému veřejné správy, který je
neveřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, který se jí přímo týká. Správce portálu
veřejné správy zveřejní na portálu veřejné správy informační systémy veřejné správy, z nichž
lze výstup z informačního systému veřejné správy takto obstarat.
(5) Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci umožňujícího
přístup se zaručenou identitou, je oprávněna umožnit s využitím tohoto prostředku poskytnutí
výstupu z informačního systému veřejné správy podle odstavce 4, který se jí přímo týká, nebo
údajů vedených o ní v informačním systému veřejné správy jiné fyzické nebo právnické osobě
anebo veřejnému orgánu.
(6) Výpis v listinné podobě, výstup z informačního systému veřejné správy a ověřený
výstup podle odstavce 3 jsou veřejnými listinami.
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Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
(ve znění sněmovního tisku 928)
Položka 8
a) Vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc
b) Vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti
na 3 měsíce
c) Vydání občanského průkazu občanu
mladšímu 15 let
d) Vydání občanského průkazu občanu staršímu
15 let, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky
e) Vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený,
zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat
v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu
nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy
f) Vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
z důvodu zápisu titulu
nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání
z jiného osobního důvodu v době delší
než půl roku před uplynutím platnosti
dosavadního občanského průkazu
g) Převzetí občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který občan
uvedl v žádosti
h) Odblokování elektronické autentizace
občanského průkazu
i) Vydání osvědčení o státním občanství
České republiky
j) Vydání potvrzení o národnosti
k) Udělení státního občanství České
republiky zletilé fyzické osobě
l) Udělení státního občanství České
republiky nezletilé fyzické osobě
m) Udělení státního občanství České
republiky azylantovi
n) Přijetí prohlášení o nabytí státního
občanství České republiky podle § 31,
32, 35 a 36 zákona o státním občanství
České republiky
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Kč
Kč

100
100

Kč

50

Kč

100

Kč

100

Kč

200

Kč

100

Kč

100

Kč

100

Kč
Kč

100
2 000

Kč

500

Kč
Kč

500
500

Předmětem poplatku není
1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl
nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.
2. Vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu
3. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti
dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu
platnosti delší než 10 let.
Zmocnění
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle písmene k) této
položky až na částku 500 Kč, poplatek podle písmene l) této položky až na částku 100 Kč
a poplatek podle písmene m) této položky až na částku 100 Kč.
Poznámky
Správní poplatek podle písmene f) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány
do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.
Položka 22
a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)
b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu
předmětné činnosti19) nebo vydání 20) osvědčení
o způsobilosti k provozování odborné činnosti,
oprávnění k provádění nebo provozování odborné
činnosti nebo opakovaně udělované povolení
nebo úřední oprávnění
c) Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení
v České republice81) a přijetí žádosti o vydání
Evropského profesního průkazu82) pro usazení
v jiném členském státě Evropské unie než
Česká republika
d) Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování
kulturní památky nebo její části, které jsou
díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
díly („povolení k restaurování“)21) a přijetí
žádosti o udělení povolení k provádění
archeologických výzkumů („povolení k provádění
archeologických výzkumů“)83)
e) Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění
k činnostem vybraných pracovníků23)
f) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)
g) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické
osobě působit jako soukromá vysoká škola24)
h) Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele
služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby
vytvářející důvěru
i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace,
o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení
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Kč

2 000

Kč

1 000

Kč

1 000

Kč

2 000

Kč
Kč

500
50

Kč

100 000

Kč

25 000

souhlasu se změnou atestačních podmínek26)
Kč 10 000
j) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění
ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání
osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích)
za každou kvalifikaci
Kč 1 500
k) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace
uvedené v písmenu l)
Kč
500
l) Přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání
podle zákona o vysokých školách26c)
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem
obrany
Kč
3 000
m) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu
podle zákona o sociálních službách26b)
Kč 1 000
n) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění
k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo
zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kč 5 000
o) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek
z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
Kč 4 000
p) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo
oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo
zvláštní způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odborné
Kč 4 000
r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti
podle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
Kč 1 000
s) Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle
zákona o vysokých školách26d) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
Kč 100 000
t) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle
zákona o vysokých školách26e) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
Kč 50 000
u) Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle
zákona o vysokých školách26f) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
Kč 100 000
v) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle
zákona o vysokých školách26g) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
Kč 50 000
Položka 22
a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)
b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu
předmětné činnosti19) nebo vydání20) osvědčení
o způsobilosti k provozování odborné činnosti,
oprávnění k provádění nebo provozování odborné
činnosti nebo opakovaně udělované povolení
13

Kč

2 000

nebo úřední oprávnění
c) Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení
v České republice81) a přijetí žádosti o vydání
Evropského profesního průkazu82) pro usazení
v jiném členském státě Evropské unie než
Česká republika
d) Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování
kulturní památky nebo její části, které jsou
díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
díly („povolení k restaurování“)21) a přijetí
žádosti o udělení povolení k provádění
archeologických výzkumů („povolení k provádění
archeologických výzkumů“)83)
e) Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění
k činnostem vybraných pracovníků
f) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)
g) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické
osobě působit jako soukromá vysoká škola24)
h) Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele
služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby
vytvářející důvěru
i) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu
kvalifikovaného systému elektronické identifikace
nebo žádosti o změnu této akreditace
j) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace,
o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení
souhlasu se změnou atestačních podmínek26)
k) Podání žádosti o udělení autorizace podle
zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení
odborné způsobilosti vyžadované k získání
osvědčení o profesní kvalifikaci nebo
profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci
l) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace
uvedené v písmenu k)
m)Přijetí žádosti o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a dokladu
o zahraničním vysokoškolském vzdělání
podle zákona o vysokých školách26c)
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem
obrany
n) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu
podle zákona o sociálních službách26b)
o) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění
k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo
zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
p) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek
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Kč

1 000

Kč

1 000

Kč

2 000

Kč
Kč

500
50

Kč

100 000

Kč

25 000

Kč

100 000

Kč

10 000

Kč

1 500

Kč

500

Kč

3 000

Kč

1 000

Kč

5 000

z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
q) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti
akreditace nebo oprávnění k provádění
zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní
odborné způsobilosti podle zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné
způsobilosti podle zákona o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi
s) Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle
zákona o vysokých školách26d) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
t) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle
zákona o vysokých školách26e) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
u) Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle
zákona o vysokých školách26f) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky
v) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle
zákona o vysokých školách26g) k poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

Kč

4 000

Kč

4 000

Kč

1 000

Kč

100 000

Kč

50 000

Kč

100 000

Kč

50 000

____________________
19)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
pozdějších předpisů.
20)
Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
21)
§ 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
22)
§ 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
24)
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
26)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
26b)
§ 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
26c)
§ 89 až 90a a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26d)
§ 93a odst. 3 a § 93f zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26e)
§ 93f odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26f)
§ 93a odst. 5 a § 93h zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26g)
§ 93h odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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81)

§ 24a odst. 2 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 24b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
83)
§ 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
82)
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Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
§5
Využívání referenčních údajů základního registru
(1) Orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené
v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle
tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost.
Od osob, po kterých je jiným právním předpisem doložení takových údajů požadováno, je
orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud
a)
b)
c)
d)

nejsou v základním registru obsaženy,
jsou označeny jako nesprávné,
vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, nebo
jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu2).

(2) V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem daného údaje v základním
registru, při své činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v základním registru se
skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního
údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje.
(3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj
zapisuje výhradně prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k údajům
je zajišťován službou informačního systému základních registrů.
(4) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru
výhradně prostřednictvím agendového informačního systému stanoveného jiným právním
předpisem, který zakládá oprávnění soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů
vedených v základním registru.
(5) Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních
registrech, po ověření její totožnosti elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím
elektronickou identifikaci a autentizaci s využitím prostředku pro elektronickou
identifikaci umožňujícím přístup se zaručenou identitou; fyzická osoba může po ověření
její totožnosti umožnit poskytnutí referenčních údajů, které jsou o ní vedeny, též jiné fyzické
nebo právnické osobě.
_______________________________
2)

§ 89 a násl. zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
3)
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Změna zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
§ 46
Ověření totožnosti a věku
(1) Pro účely registrace ministerstvo zajistí ověření totožnosti a věku osoby žádající
o registraci dálkovým způsobem. To neplatí v případě, že provozovatel při registraci
provede identifikaci v souladu se zákonem upravujícím některá opatření proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti osoby žádající
o registraci tak, že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické
identifikace.
(2) Nelze-li ověřit totožnost a věk u fyzické osoby, která není státním občanem České
republiky, dálkovým způsobem podle odstavce 1, může být ověření totožnosti a věku osoby
žádající o registraci provedeno pouze za fyzické přítomnosti identifikovaného a na základě
jím předloženého průkazu totožnosti.
(3) Při identifikaci osoby žádající o registraci podle odstavce 2 provozovatel
identifikační a kontaktní údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm
uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej
vydal, a dobu jeho platnosti. Současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu
totožnosti.
(4) Osoba žádající o registraci je povinna poskytnout provozovateli pro účely
identifikace podle odstavce 2 veškeré informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné,
a předložit příslušné doklady. Provozovatel může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie
nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace.
(5) Identifikační údaje získané podle odstavce 3, kopie dokladů předložených
k identifikaci, byly-li pořizovány, údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci účastníka
hazardní hry, je provozovatel povinen uchovávat po dobu 10 let.
§ 77
Registrace
(1) Pro účely registrace je osoba žádající o registraci povinna
a) poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje,
b) jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření podle § 15 odst. 2 nebo jejich nastavení
jednotlivě odmítnout,
c) poskytnout provozovateli potřebné údaje o platebním účtu nebo platební kartě podle § 78.
(2) K registraci dojde aktivací trvalého uživatelského konta po ověření a potvrzení údajů
uvedených v odstavci 1.
(3) Registraci nelze provést bez
nastavení nebo odmítnutí sebeomezujících opatření podle § 15 odst. 2 způsobem podle
odstavce 1 písm. b),
b) ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1 a
a)
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c)

ověření, zda osoba žádající o registraci není zapsána v rejstříku podle § 16.

(4) Do okamžiku registrace zřídí provozovatel účastníkovi hazardní hry dočasné
uživatelské konto.
(5) Registraci nelze provést po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy osoba požádala o registraci.
(6) Ministerstvo zajistí dálkovým způsobem ověření totožnosti a věku osoby žádající
o registraci. To neplatí v případě, že provozovatel při registraci provede identifikaci
v souladu se zákonem upravujícím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu bez fyzické přítomnosti osoby žádající o registraci tak,
že ověří totožnost prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace.
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